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 *SMR -ITU.1757-0ة ـالتوصي

 أتثري األجهزة اليت تستخدم تكنولوجيا النطاق العريض جداً 
 * ** ،**على األنظمة العاملة يف خدمات االتصاالت الراديوية

 ( ITU−R 227/1)املسألة 
(2006) 

 جمال التطبيق
على خدمات  (UWB)ض جدًا تأثري األجهزة اليت تستخدم تكنولوجيا النطاق العريتقدم هذه التوصية خالصة دراسات تتعلق ب

 . (UWB). وميكن لإلدارات استعمال هذه الدراسات عندما تطور قواعدها الوطنية للنطاق العريض جداً االتصاالت الراديوية

 كلمات أساسية
 ، احلد األدىن من خسارة االقرتان التداخل احملتملالعريض جداً، معايري احلماية، تكنولوجيا النطاق 

 لالحتاد الدويل لالتصاالت، مجعية االتصاالت الراديوية إن 
 اعتبارها يف تضع إذ

 ؛ جداً ميكن أن متتد عرب مدى تردد كبري    جداً يا النطاق العريض  أن اإلرساالت املقصودة من أجهزة تستعمل تكنولوج  (  أ
 االتصاالت الراديوية؛ اتخلدم توزيعاتإبرساالت متتد عرب عدة   UWBأجهزة تستعمل تكنولوجيا  ُتستحدثأنه  ب(
عمل ضمن عدد على الكثري من األنظمة اليت تآنياً ابلتايل أن تؤثر  هاميكن UWBجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا األ أن ج(

 ؛ من خدمات االتصاالت الراديوية، مبا فيها املستعملة دولياً 
  داخل املباين وخارجها يف الكثري من التطبيقات من قبيل االتصاالت القصرية املدى    UWBأن ابإلمكان دمج تكنولوجيا   ( د

 وتطبيقات النقل الذكي؛ لسياراتاواملراقبة ورادارات  ،وتتبع األصول ،والتصوير الطيب ،وتطبيقات التصوير ابلرادار
 أيضاً  اليت حتتوي يف التجهيزات  املقصودةعن حاالت البث أو اإلشعاعات غري  UWBأنه قد يصعب متييز إرساالت  ( ه 

 حدود خمتلفة؛ يتعَّين فيها تطبيقعلى تكنولوجيات أخرى 
ية اجلمهور والبناء واهلندسة والعلوم  قد تفيد قطاعات مثل قطاع محا UWBتستعمل تكنولوجيا أن التطبيقات اليت  (  و

 النقل؛قطاع تعدد الوسائط و املوتطبيقات املستهلكَّي وتكنولوجيا املعلومات والرتفيه 
غري املعرتف هبا يف الوقت احلاضر بوصفها عاملة مبوجب توزيعات على   UWBأن التطبيقات اليت تستعمل تكنولوجيا  ز( 

 لى أسس عدم توفري احلماية وعدم التداخل؛خدمات االتصاالت الراديوية سوف تعمل ع

 
 .R-ITU 1تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2019 لالتصاالت الراديوية يف عام 1أدخلت جلنة الدراسات  *

 )األولية/الثانوية(. الراديوية االتصاالت خدمات حبماية يتعلق فيما الراديوية االتصاالت لقطاع احملتملة التوصية هذه بشأن مبوقفها سوراي حتتفظ   **

 . R-ITU 1-5تعديالت صياغية على هذه التوصية وفقاً للقرار  2009 لالتصاالت الراديوية يف عام 1جلنة الدراسات  أدخلت * **
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حمدد على خدمة اتصاالت راديوية سيختلف تبعاً خلصائص ومتطلبات  (UWB)أن أتثري تطبيق النطاق العريض جداً  ح(
 ؛ UWBمحاية تلك اخلدمة وخصائص النمط احملدد من تطبيق النطاق 

على خدمات االتصاالت   UWBتستخدم تكنولوجيا أن هناك حاجة لتقييم أتثري مرسل أحادي أو مرسالت متعددة  ط(
 الراديوية؛

، ومتطلبات محاية األنظمة اليت حيتمل  املتأثر، وخصائص النظام UWBأن خصائص األجهزة املستخدمة لتكنولوجيا  ي(
على   UWBوجيا  املستخدمة لتكنولأن تكون ضحية، ومنهجيات التحليل، ومناذج االنتشار، الزمٌة للدراسات اخلاصة أبثر األجهزة  

 االتصاالت الراديوية؛خدمات 
معاً، من املناسب   UWBلتكنولوجيا االتصاالت الراديوية واألجهزة املستخدمة أنه وفقاً لشروط النشر املتبادل ألنظمة  ك(

 استعمال منهجيات خمتلفة لتقدير سوية التداخل احملتمل؛
ع حتليالت حتميَّي، عالوة على حتليل إحصائي أو تنبؤي  أن املنهجيات املناسبة قد تتضمن مدخل أحادي أو جممو  ل(

 لبعض املعلمات ذات الصلة ابلدراسة؛ 
على   UWBتستخدم تكنولوجيا حاجة الستعمال االفرتاضات التقنية الشائعة يف حتليل التداخل من أجهزة  هناكأن  م(

 ،األنظمة العاملة يف خدمات االتصاالت الراديوية
 وإذ تعرتف 

 ، (RR)من لوائح الراديو  10.4ابلرقم  أ(
 وإذ تالحظ 

ألغراض إجراء دراسات تقنية حمتواٌة   UWBألجهزة املستخدمة لتكنولوجيا أن اخلصائص التقنية والتشغيلية األساسية ل أ(
 ؛ ITU-R SM.1755يف التوصية 

 ؛ ITU-R SM.1756يف التوصية  متضمنموضع االستعمال  UWBألجهزة املستخدمة لتكنولوجيا أن إطاراً لوضع ا ب(
ألجهزة حصص التداخل األقصى املسموح به من أجل خدمة اتصاالت راديوية معيّنة بَّي ا لتوزيعأن هناك حاجة  ج(

 احلصص هذا؛ توزيعحيث مل حُيدد  االتصاالت الراديويةوخدمات   UWBاملستخدمة لتكنولوجيا 
ذات الصلة والتوصيات    ITU-Rن قبل جلان دراساتاالتصاالت الراديوية ومعايري محايتها معرّفة مأن خصائص خدمات   د(

 املصاحبة؛
االتصاالت خدمات  على UWBأن دراسات التداخل املفّصلة، ذات الصلة أبثر األجهزة املستخدمة لتكنولوجيا  ه ( 

بات احلماية، ، ومتطلاملتأثراملشتمل أيضًا على معلومات بشأن خصائص النظام  ITU-R SM.2057الراديوية، موثّقٌة يف التقرير 
 ومناذج االنتشار؛ 

التصاالت الراديوية حتت الرتدد  ل  UWBتعتمد على تطبيقات  ITU-R SM.2057أن الدراسات املوثّقة يف التقرير  و(
10,6  GHz  24ورادار السيارات حبدود الرتددين GHz وGHz 79 ؛ 

أداة هندسة طيف وحتليل  ITU-Rن لدى حماكاة مونت كارلو، وأيضم وصفًا ملنهجية  ITU-R SM.2028أن التقرير  ز( 
 للعموم، انمتيّسر  )EAMCATS1(مونت كارلو 

 
  (ETSI)وأعضاء املعهد األورويب ملعايري االتصاالت  (CEPT)جبهود جمموعة إدارات اللجنة اخلاصة إلرسال املعطيات  SEAMCATمت استحداث   1

R/study-http://www.itu.int/ITU-ى العنوان: للعموم يف موقع االحتاد على الويب عل  SEAMCATوهيئات علمية دولية. وتتوفر 

groups/rsg1/index.asp 

http://www.itu.int/ITU-R/study-groups/rsg1/index.asp
http://www.itu.int/ITU-R/study-groups/rsg1/index.asp
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 توصي
  UWBلتقييم أثر األجهزة املستخدمة لتكنولوجيا    1ن أتخذ اإلدارات يف اعتبارها نتائج الدراسات امللّخصة يف امللحق  أب 1

 ؛ UWBية بشأن على خدمات االتصاالت الراديوية املوزعة عند استحداثها ألنظمتها الوطن
(  حمددة)  من أجل التحليالت اليت تتناول جهاز )أجهزة( حمدد   2أن ُتستعمل املنهجيات احلتمية وفق وصفها يف امللحق   2

، وأن ُتستعمل املنهجيات اإلحصائية من أجل التحليالت اليت تتناول احتمال التداخل لتجّمع أو UWBيستخدم تكنولوجيا 
 ا ما خيص خدمات السالمة؛  من األجهزة، عد جمموعة مكثفة

على حدة على هيئة على خدمات السالمة على أساس كل حالة   UWBأن حُيدد أثر األجهزة املستخدمة لتكنولوجيا  3
 حتليل يبَّّي أن السوية املوّصفة للتكامل واالستمرارية والتيّسر ال تزال متوفرة يف مجيع الظروف التشغيلية؛

 :ان جزءاً من هذه التوصيةأن تعترب املالحظتان التاليت 4

أن تضمن، تبعاً ألحكام لوائح الراديو،    UWBينبغي على اإلدارات اليت ختول أو ترخص ألجهزة تستعمل تكنولوجيا    -   1املالحظة  
أن ال تتسبب هذه األجهزة أبي تداخل إىل، أو ال تطالب ابحلماية من، أو أن تضع قيودًا على، خدمات االتصاالت الراديوية  

 ارات األخرى يف ضوء ما مت حتديده يف لوائح الراديو وأن تعمل هذه األجهزة وفقاً لتلك اللوائح. لإلد
أعاله، من أجهزة  1خدمات االتصاالت الراديوية املشار إليها يف املالحظة  يفعند تلقي إشعار حبدوث تداخل  -  2املالحظة 

 مثل هذا التداخل. إلزالةء )إجراءات( فورية ، ينبغي على اإلدارات أن تتخذ إجراUWBتستعمل تكنولوجيا 

 1ق ـامللح 

  مستخدبتأثري األجهزة اليت تملّخص الدراسات املتعّلقة 
 تكنولوجيا النطاق العريض جداً على خدمات االتصاالت الراديوية  

االتصاالت خدمات    العاملة يفعلى األنظمة    UWBبشأن أثر األجهزة املستخدمة لتكنولوجيا    ITU-R SM.2057التقرير  يتضمن  
اليت جتري دراستها داخل تداخل واختبارات قياس مفّصلة عالوة على دراسات حول تقنيات التخفيف ال عن دراساتالراديوية 

 .  UWB  تكنولوجيا   وطنية بشأن  قواعد  هااستحداث  لدى لإلدارات    اتترد هذه امللخصات يف هذا امللحق كإرشادو .  ITU-R  القطاع
 يف نتائج الدراسات. بشكل أساسي وشروط القياستؤثّر االفرتاضات و 
إجراء حتليلها اخلاص بشأن عوامل التخفيف وجمموعات املعلمات اليت تالئم األوضاع اخلاصة يف حظ أن اإلدارات قد ترغب ُيالو 

 ببلداهنا على أفضل وجه عند تعريف األنظمة الوطنية. 
معلمات  ت ابستعمالدّ اسُتمقيودًا تقنية وتشغيلية رمبا  تشملية بصدد تبين أنظمة وطن هيلقد تبّنت بعض اإلدارات أو و 

الوطنية احملددة للنشر واخلصائص التقنية الوطنية، فضالً عن   منهجيات خمتلفة، آخذة يف احلسبان بشكل خاص السيناريوهات و/أو
 اعتبارات أخرى. ترد أمثلة عن مثل هذه األنظمة يف التذييل هلذا امللحق.
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 الدراسات التحليليةملخص عن   1.1
العاملة  على األنظمة    UWBاملستخدمة لتكنولوجيا  ملخص جداول الدراسات التحليلية ذات الصلة أبثر األجهزة   1.1.1

 االتصاالت الراديويةخدمات  يف
مل يتسَن درس  إىل أنه  شارةاإلدر وجت. UWB لتكنولوجيالإلدارات عند استحداث أنظمة وطنية  اتكإرشادتُقدنم اجلداول التالية  

 مجيع النطاقات الرتددية ضمن الوقت املتيّسر.  
" إىل احلد األقصى UWB e.i.r.p (MHz/dBm) القدرة املشعة املكافئة املتناحية  عمود "كثافةاليف اجلداول الواردة أدانه، يشري 

هذه  e.i.r.pُتشتق حدود كثافة و . UWBا )القدرة املشعة املكافئة املتناحية( جلهاز واحد يستخدم تكنولوجي e.i.r.pملتوسط كثافة 
 املتأثر نظام الوعامل النشاط وخصائص  (I/N)من أجل ما حنن بصدده من منهجية ومعايري محاية نسبة التداخل إىل الضوضاء 

تقرير الوسيناريوهات التداخل والنشر وافرتاضات أخرى. ترد تفاصيل الدراسات ذات الصلة يف اجلزء من  UWBوخصائص 
ITU-R SM.2057  1املدرج يف العمود. 

ماية  احلمن حيث مسافة الفصل الدنيا ومعايري  واملدايتمت التعبري عن النتائج ، ITU-R SM.2057يف الدراسات الواردة يف التقرير 
(I/N)  ونسبة املوجة احلاملة إىل التداخل(C/I)  ونسبة اخلطأ يف البتات(BER)نهجية حتليل ، وما إىل ذلك. وتتأثر هذه النتائج مب

وتوزيع  UWBوعامل نشاط  UWBالتداخل ومنوذج االنتشار والنشر يف داخل املباين/اخلالء وكثافة األجهزة املستعملة لتكنولوجيا 
مسبب التداخل )أو وخسارة كبل اهلوائي والفارق بَّي عرض نطاق  ،واالفرتاضات بشأن توهَّي اجلدار/السقف UWBأجهزة بث 

املرتعشة/غري املرتعشة، وكثافة   UWBوإشارة  ، UWB (PRF) ات، وتردد تكرار نبضاملتأثرطاق مستقبل عرض نو مسبيب التداخل( 
UWB e.i.r.p. .)ومدى معلمات الدخل )كسب هوائي االستقبال، زاوية السمت واالرتفاع، ارتفاع اهلوائي ، 

هات التداخل واالفرتاضات واملعلمات املدرجة. وينبغي ينبغي أن ينتبه مستعملو هذه النتائج إىل أهنا مبنية على املنهجيات وسيناريو 
تتصرف مثل  UWBالبث من أجهزة تستخدم تكنولوجيا  عملياتاالنتباه على حنو خاص إىل أن معظم الدراسات افرتضت أن 

تصاالت جتاه خدمات اال  UWBاملعروف عنها أهنا تقدم تقريب أسوأ حالة لسلوك    ، (AWGN)الضوضاء الغوسية البيضاء املضافة  
 UWBمل حُيسب حساب فوارق عرض النطاق بَّي اجلهاز )أو األجهزة( املستعملة لتكنولوجيا    ،. ويف معظم احلاالتةاملتأثر الراديوية  

 مرتعشة أو غري مرتعشة.  UWBإشارة وال إن كانت  UWBإلشارة    (PRF)، وال حساب تردد تكرار النبض املتأثرواملستقبل 
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   دمات املتنقلة وخدمات االستدالل الراديوي وخدمات اهلواة وأخرى ذات صلةعلى اخل UWBأثر  1.1.1.1

 (IMT-2000)  لدوليةااملتنقلة  تاالتصاالالربية ابستثناء اخلدمات املتنقلة  1.1.1.1.1

 تقريرالجزء من 
 )مرفق(

 اخلدمة/التطبيقات
 نطاقات ترددية

(MHz) 
معايري احلماية  ةاملتأثر خصائص احملطة 

 يف الدراسة املستعملة
 سيناريو التداخل

 UWBكثافة 

e.i.r.p. 

(MHz/dBm)  
أو مسافة 

 الفصل

 تعليقات

2.1.A1  برية خدمات متنقلة
 ابستثناء

IMT-2000 

(GSM 900  وصلة
 هابطة(

960-925 
915-880 

 

 GSMمهتفة 
 kHz 200   (BW) =  عرض النطاق 

 –dBm 120  =ضوضاء اخللفية 
  −dBm 90احلساسية =

 (dBi 0)االجتاهات هوائي شامل 

dB 9 = SINR  مع ضحية حماطة اجملمع التداخل
 UWB مبسبب تداخل

minR = 1 m 

75− 
 

 

النشر الشامل ألجهزة 
UWB  ًال يسبب انقطاعا

يف  GSM 900يف أنظمة 
هذه الظروف. النتائج هي 

جهاز  000 950من أجل 
 km2/ نشيط

)يف اخلالء(  
جهاز  000 500 1أو 

 باين()داخل امل  km2/نشيط
 (1 املالحظة)
 

2.1.1.A1  برية خدمات متنقلة
 IMT-2000 ابستثناء

(IS-95 CDMA) 

 

1 990-1 930 
1 910-1 850 

 
1 870-1 840 
1 780-1 750 

  MHz 1 900تردد 
  (Rx) مستقبل

MHz 1,23 = BW 
dB 8 =NF 

 Rx  =0  dBiكسب اهلوائي 
 Rx  =dB 2خسارة كبل 

dB 6− = I/N فاصل ب مسبب واحد للتداخل
m 1 

 خسارة مسري فضاء حر
 حتليل ميزانية الوصلة

73− 
 

نتائج االختبار تفي مبعدل 
أدىن  (FER)خطأ أراتل 

عند سوية إشارة  0.5%من 
 مطلوبة

MHz 1,23/dBm 100− 
 (2الحظة امل)

1.1.1.A1  برية خدمات متنقلة
 IMT-2000 ابستثناء

(IS-95 CDMA) 

1 990-1 930 
1 910-1 850 

MHz 1,23 = BW Rx 
dB 8 =NF 
 كبل املهتفة
 dB 0خسارة = 

 −Rx  = dBm 105ضوضاء 

 إمجايل. احتمال السد%1,5 
على  UWBأجهزة له  10من  1

 m 1مسافة 
 r1/3.5 االنتشار =

 (2الحظة امل، 1 املالحظة) −73
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 تقريرالجزء من 
 )مرفق(

 اخلدمة/التطبيقات
 نطاقات ترددية

(MHz) 
معايري احلماية  ةاملتأثر خصائص احملطة 

 يف الدراسة املستعملة
 سيناريو التداخل

 UWBكثافة 

e.i.r.p. 

(MHz/dBm)  
أو مسافة 

 الفصل

 تعليقات

5.1.A1  برية خدمات متنقلة
 IMT-2000 ابستثناء

(IS-95 CDMA) 

894-869 
849-824 

MHz 1,23 = Rx BW 
 مطاريف جتارية

6− = I/N مسبب واحد للتداخل النبضي 
 GHz 4,7 = برتدد مركزي

GHz 3,5 = BW 
 PRF MHz = 9,6و

 خسارة مسري فضاء حر
 m 1بفاصل 

نتائج االختبار تفي مبعدل  −80
أدىن  (FER)خطأ أراتل 

عند سوية إشارة  0,5%من 
 مطلوبة

MHz 1,23/dBm 104−  
 (2الحظة امل)

قلة برية خدمات متن 
 IMT-2000 ابستثناء

(IS-95 CDMA) 

894-869 
849-824 

 
dB 0,4  

 ،احنطاط
dB 10− = I/N 

 مسبب واحد للتداخل بفاصل

cm 36 
  CDMA2000 1x  استناداً إىل  −92,7

 تدرج الرتددات 
 ( 2  املالحظة ) 

برية خدمات متنقلة  
 IMT-2000 ابستثناء

(IS-95 CDMA) 

/ 1 990-1 930 

1 910-1 850 
 dB 0,4 احنطاط،  

dB 10− = I/N 
 بفاصل مسبب واحد للتداخل

36 cm 
 CDMA2000استناداً إىل −85,8

1x  اتالرتدد   تدرج 
 (2الحظة  امل ) 

4.1.A1  برية خدمات متنقلة
 IMT-2000 ابستثناء

(WiBro OFDM) 

2 400-2 300 :MHz 9 = Rx BW 
dB 7 = NF 

 هوائي املستقبل
 dBi 0 كسب = 

dB 1 احنطاط،  
dB 6− = I/N 

 بفاصل مسبب واحد للتداخل

36 cm 
 داخل املباينخسارة مسري 

 حتليل ميزانية الوصلة

 (2الحظة امل) −76,9
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 تقريرالجزء من 
 )مرفق(

 اخلدمة/التطبيقات
 نطاقات ترددية

(MHz) 
معايري احلماية  ةاملتأثر خصائص احملطة 

 يف الدراسة املستعملة
 سيناريو التداخل

 UWBكثافة 

e.i.r.p. 

(MHz/dBm)  
أو مسافة 

 الفصل

 تعليقات

3.1.A1  برية خدمات متنقلة
-IMT  ابستثناء

2000 
IS-95/ IS-136 
PCS 1800 
DCS 1900 

/ 1 880-1 805 
1 990-1 930 

:(MHz) BW Rx 
1,25 = IS-95 

0,03 = IS-136 
0,2 = DCS/PCS 

 :(dBm)تبة التداخل ع
110− = IS-95 

126− = IS-136 
117− = DCS/PCS 

مع حدود مسبب واحد للتداخل 
 للبث داخل املباين
الفضاء احلر حلد خسارة مسري يف 

2 m  وبعدهاr1/4  

احلد األدىن 
ملسافة 
  m 1,8الفصل

 m 2,4 إىل

 (2الحظة امل)

CDMA: فاذ متعدد بتقسيم شفرين 
 بشكل متواصل. ابإلرسال UWBاألجهزة املستخدمة لتكنولوجيا  تقوممعاً. يف الواقع، قد ال  يف آن فعالة UWBلنتائج أن كل األجهزة املستخدمة لتكنولوجيا تفرتض ا – 1الحظة امل
 بشكل متواصل. ابإلرسال UWBألجهزة املستخدمة لتكنولوجيا ا تقومتقوم ابإلرسال ابستمرار. يف الواقع، قد ال  UWBتفرتض هذه الدراسات أن األجهزة املستخدمة لتكنولوجيا  – 2الحظة امل
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 اخلدمة املتنقلة البحرية  2.1.1.1.1
 .  km2/ 50=    النشيطة   UWB  ، وكثافة أجهزة dB  0وخسارة كبله =    dBi  0وكسبه =    m  15يف كل اخلدمات املتنقلة البحرية أدانه، اسُتعملت منهجية تكاملية ذات هوائي مستقبل ارتفاعه =  

من   2.1القيم للمستقبالت اإلضافية يف امللحق كل من النطاقات قيد االعتبار، مت التبليغ عن قيمة أسوأ حالة يف اجلدول أدانه. وحيثما يشتغل أكثر من مستقبل واحد ضمن نطاق، تتيّسر ل
 . ITU-R SM.2057التقرير 

تقريرالجزء من   

رتددنطاقات ال اخلدمة/التطبيقات )مرفق( املتأثرة خصائص احملطة   
املستعملة  اخلدمةمعايري 

 يف الدراسة
 سيناريو التداخل

 UWBكثافة 

e.i.r.p. 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

2.A1  لوران )نظام مالحي طويل
 حبري Cاملدى( 

kHz 110-90 kHz 20 = BW Rx S/I =dB 10 + dB 6   
من أجل سطح بيين 

 ألنظمة متعددة

 اجملمع
 ( km2فعال/ UWB جهاز 50)

 يف الفضاءري خسارة مس

 (1الحظة امل) −48,9

   DGNSS kHz 325-285 kHz 0,5 = BW Rx S/I =dB 10 + dB 6 حبري
من أجل سطح بيين 

 ألنظمة متعددة

 اجملمع
 ( km2فعال/ UWB جهاز 50)

 يف الفضاءخسارة مسري 

 (1الحظة امل) −44,9

   NAVTEX kHz 518-490 kHz 0,27 = BW Rx S/I =dB 10 + dB 6 حبري
ن أجل سطح بيين م

 ألنظمة متعددة

 اجملمع
 ( km2فعال/ UWB جهاز 50)

 يف الفضاءخسارة مسري 

 (1الحظة امل) −12,2

إبراق راديوي حبري يف 
 MFنطاق 

MHz 3,8-1,6 kHz 3 = BW Rx S/I =dB 10 + dB 6   
من أجل سطح بيين 

 ألنظمة متعددة

 اجملمع
 ( km2فعال/ UWB جهاز 50)

 ءيف الفضاخسارة مسري 

 (1الحظة امل) −38,7

إبراق راديوي حبري يف 
 HFنطاق 

MHz 27,5-4 kHz 3 = BW Rx S/I =dB 10 + dB 6   
من أجل سطح بيين 

 ألنظمة متعددة

 اجملمع
 ( km2فعال/ UWB جهاز 50)

 يف الفضاءخسارة مسري 

 (1الحظة امل) 38,7

إبراق راديوي حبري يف 
 VHF DSCنطاق 

MHz 163-156 kHz 25 = BW Rx S/I =dB 10 + dB 6   
من أجل سطح بيين 

 ألنظمة متعددة

 اجملمع
 ( km2فعال/ UWB جهاز 50)

 يف الفضاءخسارة مسري 

 (1الحظة امل) −62,1

إبراق راديوي حبري يف 
 UHFنطاق 

 MHz 467-457 kHz 12,5 = BW Rx S/I =dB 10 + dB 6   
من أجل سطح بيين 

 ألنظمة متعددة

 اجملمع
 ( km2ال/فع UWB جهاز 50)

 يف الفضاءخسارة مسري 

 (1الحظة امل) −44,1
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تقريرالجزء من   

رتددنطاقات ال اخلدمة/التطبيقات )مرفق( املتأثرة خصائص احملطة   
املستعملة  اخلدمةمعايري 

 يف الدراسة
 سيناريو التداخل

 UWBكثافة 

e.i.r.p. 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

  MHz 3 100-2 900 MHz 20 = BW Rx I/N=dB 10 + dB 6 رادار أويل حبري
من أجل سطح بيين 

 ألنظمة متعددة

بفاصل للتداخل واحد  مسبب
m 300 

 راحلفضاء يف الخسارة مسري 

 (2الحظة امل) −52,5

رادار أويل حبري/مرسل 
حبث  مستجيب رادار

 وإنقاذ

MHz 9 500-9 200   MHz 20 = BW Rx I/N=dB 10 + dB 6  
من أجل سطح بيين 

 ألنظمة متعددة

 بفاصلللتداخل واحد  مسبب

m 300 
 راحلفضاء يف الخسارة مسري 

 (2الحظة امل) −42,6

DGNSS نظام رقمي عاملي ملالحة الطريان الساتلية : 
 آٍن معاً. نشيطة يف  UWBاملستخدمة لتكنولوجيا  تفرتض النتائج أن كل األجهزة – 1الحظة امل
 . %100ابإلرسال املتواصل أي أن عامل النشاط هو  UWBاملستخدم لتكنولوجيا يقوم اجلهاز  – 2الحظة امل
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 خدمات الطريان 3.1.1.1.1
ل واحد ضمن نطاق، تتيّسر القيم للمستقبالت  أكثر من مستقب    يعمل. وحيثما  اإلرشادي نموذج  ، عن قيمة أسوأ حالة يف اجلدول أدانه ابلنسبة للالبحثلكل من النطاقات قيد  مت التبليغ ابلنسبة  

 .ITU-R SM.2057من التقرير  3.1اإلضافية يف امللحق 

تقريرالجزء من   

املتأثرةخصائص احملطة  نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات )مرفق(  
املستعملة يف  اخلدمة محايةمعايري 

التداخلسيناريو  الدراسة  

 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(dBm/MHz) 

 

 تعليقات

3.A1 NDB 
 للطريان/حمدد موقع

KHz 535-190  35سوية اإلشارة < dBm 
 Rx = dBi 0كسب اهلوائي 

S/I  =15  dB+  السالمة عامل
  dB 6 لطريان =ل

 dB 6وعامل مصدر تداخل متعدد 

 إمجايل
 (km2/نشيط UWB جهاز 50)

 الء/داخل املباين=يف اخل
20 /80% 

 توزيع منتظم
 منهجية حممولة جواً 

 الفضاء احلرخسارة مسري يف 

مستقبل حممول  −44,5
 جواً 

 (1الحظة امل)

منار راديوي دليل  
 للطريان

MHz 75,2-74,8  كسب اهلوائيRx = dBi 0 S/I  =20  dB+  السالمة عامل
 dB 6  لطريان =ل

 dB 6وعامل مصدر تداخل متعدد 

 إمجايل
 (km2فعال/ UWB جهاز 50)

 %20/80=  خالء/داخل املباين
 توزيع منتظم

 منهجية حممولة جواً 
 الفضاء احلرخسارة مسري يف 

 (1الحظة امل) −25,8

لنظام  معَّّي موقع 
 اهلبوط ابألجهزة

ILS للطريان 

MHz 117,975-108  كسب اهلوائيRx = dBi 0 S/I  =20  dB+  السالمة عامل
 dB 6  لطريان =ل

 dB 6اخل متعدد وعامل مصدر تد

 إمجايل
 (km2فعال/ UWB جهاز 50)

 %20/80=  خالء/داخل املباين
 توزيع منتظم

 منهجية حممولة جواً 
 الفضاء احلرخسارة مسري يف 

 (1الحظة امل) −61,3
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تقريرالجزء من   

املتأثرةخصائص احملطة  نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات )مرفق(  
املستعملة يف  اخلدمة محايةمعايري 

التداخلسيناريو  الدراسة  

 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(dBm/MHz) 

 

 تعليقات

3.A1 لنظام  معَّّي موقع
 اهلبوط ابألجهزة

ILS للطريان 

MHz 117,975-108 MHz/dBW 164- > I    كسب
 Rx = dBi 0 اهلوائي

اليت أتخذ يف  CWعتبة تداخل 
 لطريانالسالمة لعامل  احلسبان

فضالً عن عامل dB 6 بقيمة 
 dB 10 مصدر تداخل متعدد بقيمة

 dB 46 =  S/Iو
 

 إمجايل
 (km2فعال/ UWB جهاز 010)

 توزيع منتظم
 الفضاء احلرخسارة مسري يف 

نظام   من دراسة  −97,3
  اهلبوط ابألجهزة 

(ILS)    احملددة
الواردة يف  

 1.1.2.3.1 لفقرة ا 
 ( 1الحظة  امل ) 

أرض -اتصاالت جو 
 جو للطريان-وجو

MHz 137-117,975  كسب اهلوائيRx = dBi 0 S/I  =20  dB+  السالمة عامل
وعامل مصدر  dB 6 لطريان =ل

 dB 6 تداخل متعدد 

 m  30متداخل واحد بفاصل 
 راحلفضاء يف المسري خسارة 

 (1الحظة امل) −63,9

 ترددات الطوارئ 
 للطريان

 123,1و 121,5

 MHz 243 و
السالمة عامل  +Rx = dBi 0 S/I  =20  dBكسب اهلوائي 

  dB 6لطريان =ل
 dB 6 وعامل مصدر تداخل متعدد

 m 30متداخل واحد بفاصل 
 راحلفضاء يف المسري خسارة 

 (1الحظة امل) −63,9

 لنظام احندار مسار 
(ILS) للطريان 

MHz 335,4-328,6  كسب اهلوائيRx = dBi 0 S/I  =20  dB+  السالمة عامل
  dB 6لطريان =ل

  dB 6وعامل مصدر تداخل متعدد

 إمجايل
 (km2فعال/ UWB جهاز 50)

 %20/80=  خالء/داخل املباين
 توزيع منتظم

 منهجية حممولة جواً 
 الفضاء احلرخسارة مسري يف 

 (1الحظة امل) −46,5

السالمة عامل  +Rx = 28 dBi S/I  =6−  dBئي كسب اهلوا MHz 598-590 رادار أويل للطريان 
  dB 6لطريان =ل

  dB 6 وعامل مصدر تداخل متعدد

 m 400متداخل واحد بفاصل 
 راحلفضاء يف المسري خسارة 

 (2الحظة امل) −75,1

 DME/TACAN 
 للطريان

 MHz 1 215-960  كسب اهلوائيRx = 0 dBi S/I  =8  dB+  السالمة عامل
  dB 6لطريان =ل

 dB 6امل مصدر تداخل متعدد وع

  m 5متداخل واحد بفاصل 
 راحلفضاء يف الخسارة مسري 

76,8−  
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تقريرالجزء من   

املتأثرةخصائص احملطة  نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات )مرفق(  
املستعملة يف  اخلدمة محايةمعايري 

التداخلسيناريو  الدراسة  

 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(dBm/MHz) 

 

 تعليقات

3.A1 DME/TACAN 
 للطريان

 MHz 1 215-960 MHz/dBW 145− > I 
 Rx = dBi 0كسب اهلوائي 

 

اليت أتخذ يف  CWعتبة تداخل 
لطريان السالمة لاحلسبان عامل 

فضالً عن عامل dB 6 بقيمة 
 dB 10عدد بقيمة مصدر تداخل مت

 إمجايل
 (km2فعال/ UWB جهاز 010)

 توزيع منتظم
 الفضاء احلرخسارة مسري يف 

 (2الحظة امل) −58,0

 = Rxكسب اهلوائي  MHz 1 400-1 215 رادار أويل للطريان 
dBi 38,9 

I/N  =6−  dB+  السالمة عامل
  dB 6 لطريان =ل

  dB 6وعامل مصدر تداخل متعدد

بفاصل  تداخللل واحدمسبب 
m 400 

 راحلفضاء يف الخسارة مسري 

80,3−  

رادار مراقبة أويل  
 للطريان

MHz 3 400-2 700  كسب اهلوائيRx = 
dBi 34,3 

I/N  =10−  dB+  السالمة عامل
  dB 6 لطريان =ل

 dB 6 وعامل مصدر تداخل متعدد

 بفاصلللتداخل واحد  مسبب
m 170 

 راحلفضاء ال يف خسارة مسري

79,9−  

س ارتفاع مقيا 
 راديوي للطريان

MHz 4 400-4 200  كسب اهلوائيRx = dBi 0 S/I  =6  dB+  السالمة عامل
  dB 6 لطريان =ل

 dB 6 وعامل مصدر تداخل متعدد

 إمجايل
 (km2/نشيط UWB جهاز 05)

 يف اخلالء/داخل املباين =
20 /80% 

 توزيع منتظم
 منهجية حممولة جواً 

 الفضاء احلرخسارة مسري يف 

48,7−  
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تقريرالجزء من   

املتأثرةخصائص احملطة  نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات )مرفق(  
املستعملة يف  اخلدمة محايةمعايري 

التداخلسيناريو  الدراسة  

 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(dBm/MHz) 

 

 تعليقات

3.A1  أنظمة اهلبوط
ابملوجات الصغرية 

MLS للطريان 

MHz 5 150-5 030  كسب اهلوائيRx = dBi 0 S/I  =25  dB+  السالمة عامل
  dB 6لطريان =ل

 dB 6وعامل مصدر تداخل متعدد 

 إمجايل
 (km2/نشيط UWB جهاز 05)

=  الء/داخل املباينيف اخل
20 /80% 

 توزيع منتظم
 منهجية حممولة جواً 

 الفضاء احلرمسري يف  خسارة

44,7−  

رادار اقرتاب دقيق  
 للطريان

MHz 9 500-9 000  كسب اهلوائيRx = dBi 38 I/N  =6−  dB+  السالمة عامل
  dB 6لطريان =ل

 dB 6وعامل مصدر تداخل متعدد 

بفاصل للتداخل واحد  مسبب
m 20 

 راحلفضاء يف الخسارة مسري 

87,2−  

NDBاهي.: منار راديوي ال اجت 
ILSنظام اهلبوط ابألجهزة :. 

DMEمعدات قياس املسافة :. 
MLSنظام هبوط ابملوجات الصغرية : 

 آٍن معاً. نشيطة يف  UWBتفرتض النتائج أن كل األجهزة املستخدمة لتكنولوجيا  – 1الحظة امل
 . %100شاط هو ابإلرسال املتواصل أي أن عامل الن UWBاملستخدم لتكنولوجيا يقوم اجلهاز  – 2الحظة امل
 .من أجل اخلدمات للطريان يف اجلدول أعاله. وقد ال تكفي هذه احلدود ابلضرورة لتقدمي محاية وافية للخدمات الراديوية للطريان املقدمة .UWB e.i.r.pتطبيق حدود كثافة  جيب توخي احلذر خبصوص – 3الحظة امل
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 -2000 (IMT-2000)االتصاالت املتنقلة الدولية  4.1.1.1.1
 تقريرالجزء من 

 )مرفق(
 املتأثرةخصائص احملطة  نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات

معايري احلماية 
املستعملة يف 

 الدراسة
 سيناريو التداخل

 .UWB e.i.r.pكثافة 

(MHz/dBm)  أو مسافة
 الفصل

 تعليقات

4.A1 IMT-2000  MHz 1 885-1 710  dB 6− = I/N  بفاصل  للتداخل واحدمسبب 
36 cm 

مستقبل حمطة  −86,4
الحظة املمتنقلة )

2) 

 IMT-2000  MHz 2 025-1 885  dB 6− = I/N بفاصل  مسبب واحد للتداخل 
36 cm 

مستقبل حمطة  −85,9
الحظة املمتنقلة )

2) 

 IMT-2000  MHz 2 170-2 110  6− dB = I/N بفاصل  مسبب واحد للتداخل 
36 cm 

مستقبل حمطة  −85
الحظة املمتنقلة )

2) 

 IMT-2000  MHz 2 690-2 500  dB 6− = I/N بفاصل  مسبب واحد للتداخل 
36 cm 

مستقبل حمطة  −83,1
الحظة املمتنقلة )

2) 

1.1.1.7.4.A1 IMT-2000 
(CDMA-2000 

(1X 3 وX), TD-

CDMA, 
W-CDMA, 

TD-SCDMA, 

DECT 
UWC-136 

TDMA). 

MHz 1 885-1 710 Rx هوائي 
  dBi 0الكسب =
 حمطة متنقلة

NF  =9 dB  يف الضوضاء
 dBm 101-احلرارية 

(DECT)، – dBm 104 

(UWC-136 TDMA)  إىل– 
105 dBm)بقية األنظمة( 

dB 6− = I/N  مسبب واحد للتداخل بفاصل
cm 20 

 ميزانية وصلة
 راحلفضاء ال يف خسارة مسري

مستقبل حمطة   5,87− إىل 80− 
الحظة املمتنقلة )

2) 
MHz 2 025-1 885 

MHz 2 170-2 110 

MHz 2 690-2 500 
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 تقريرالجزء من 
 )مرفق(

 املتأثرةخصائص احملطة  نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات
معايري احلماية 
املستعملة يف 

 الدراسة
 سيناريو التداخل

 .UWB e.i.r.pكثافة 

(MHz/dBm)  أو مسافة
 الفصل

 تعليقات

2.1.1.7.4.A1 IMT-2000 
 

IMT-DS 
(W-CDMA) 

MHz 2 170-2 110  كسب اهلوائيdBi 16 = Rx 
 dB 2خسارة املغذي = 

 خسارة اخرتاق الرأس
 dB 3إىل  0= 

dB 5 = NF 

مبعدالت  مسبب واحد للتداخل BLER هدف
 إىل   100معطيات من

250 Mbits/s، 
 نهجية = ميزانية الوصلةامل

داخل املباين  IMT-2000أسوأ حالة 
 خلية حضرية  حافةعند 

 −115ال أثر عند 
 −105بعض االحنطاط عند 

  ابلنسبةتعطل اخلدمة 
 12,2وصوت  CS144 ل

  −85عند 
 

مستقبل حمطة 
الحظة املمتنقلة )

2) 

2.1.7.4.A1 IMT-2000  
HSDPA 

(W-CDMA) 

 خسارة اخرتاق الرأس 
 dB 3إىل  0= 

dB 5 = NF 
 G  =5  dBعامل 

ال معيار للسعة 
احنطاط  %1و

 نتاجيةاإل

 100 مبعدالت معطيات من اجملمنع
 ،Mbits/s 250إىل 

 املنهجية = ميزانية الوصلة
داخل   IMT-2000أسوأ حالة 

 املباين عند حافة خلية حضرية

 m 2فصل = للاحلد األدين 
 65-عند 

مستقبل حمطة 
 متنقلة

2.7.4.A1 IMT-2000  
IMT-DS 

(W-CDMA) 

MHz 2 170-2 110 كسب اهلوائيdBi 18 = Rx  
 خسارة اخرتاق الرأس

 dB 3إىل  0= 
dB 4 = NF 

ملسبب ال معيار 
 للتداخل واحد

 

مبعدالت  مسبب واحد للتداخل
 250إىل  100 معطيات من

Mbits/s ،UWB  عند 
h  =m 1,5. 

 املنهجية = ميزانية الوصلة
 اجملمنع

 شوائياً موزع ع
UWB  معh  =0  إىلm 30 
 %100نشاط العامل 

 النشر يف اخلالء احلضري
   UWBجهاز كثافة  

000 100 10  /km2 

ال اخنفاض يف السعة 
( 2%واخنفاض هامشي )~ 

 64,7-يف مدى اخللية، 

مستقبل حمطة 
قاعدة على 

 m 30ارتفاع 
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 تقريرالجزء من 
 )مرفق(

 املتأثرةخصائص احملطة  نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات
معايري احلماية 
املستعملة يف 

 الدراسة
 سيناريو التداخل

 .UWB e.i.r.pكثافة 

(MHz/dBm)  أو مسافة
 الفصل

 تعليقات

  dBi 18 = Rxكسب اهلوائي
 خسارة اخرتاق الرأس

 dB 3إىل  0= 
dB 3 = NF 

 :للمجمنع
<  UWBI 

UWBMaxI  =1% 
(UWBMaxI  

من أجل  1%هو 
حملطة ا كثافة

 القاعدة(
 

 اجملمنع
 موزع عشوائياً 

UWB مع h  =0  30إىل m 
 %100نشاط  العامل 

 النشر يف اخلالء احلضري
 UWB   10 100 000جهاز كثافة  

 /km2 
 m  30ال أجهزة ضمن 

من أجل  87-إىل  52,4-
10 UWB/km2  إىل

جهاز  000 100
UWB/km2  على التوايل 

مستقبل حمطة 
قاعدة على 

 m 35ارتفاع 
 (1الحظة امل)

1.3.7.4.A1 IMT-2000 
IMT-DS 

(W-CDMA) 

GHz 2 خسارة اخرتاق الرأس 
 dB 3إىل  0= 

dB 9 = NF 

النسبة املئوية 
لالخنفاض يف 

 النداءات

 اجملمنع
  موزع عشوائياً 

UWB  000 1  UWB /  جهازkm2 

 جية مونت كارلومنه
من أجل خط البصر  r1/2االنتشار: 

(LoS) و  dو ،r1/3.5  من أجل
 d >  غري خط البصر و

  dB 10خسارة جدار 

، معدل 70–من أجل 
 0.085%تناقص النداء = 

 000 1من أجل 
UWB/km2 06,0و%  

 60-عند 
، معدل −70من أجل 

  1%تناقص النداء = 
 من أجل 

000 1 UWB/km2 
 

، من أجل 60-عند  5%و
000 10 UWB/km2 

مستقبل حمطة 
متنقلة على 

 m 1,5ارتفاع 
مستقبل حمطة 

قاعدة على 
 15و 6ارتفاع 

 m 20و



 ITU-R SM.1757-0 17التوصية 

 تقريرالجزء من 
 )مرفق(

 املتأثرةخصائص احملطة  نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات
معايري احلماية 
املستعملة يف 

 الدراسة
 سيناريو التداخل

 .UWB e.i.r.pكثافة 

(MHz/dBm)  أو مسافة
 الفصل

 تعليقات

2.3.7.4.A1 IMT-2000 
IMT-2000 

CDMA انتشار 
 مباشر

 dB 2,5 خسارة املغذي =  
dB 6,6 = NF 

، سيناريو نقطة ساخنة يف اجملمنع ال يوجد معيار
 مكتب

 منهجية مونت كارلو
عند  UWB  لالرتدد املركزي 

GHz 4 
 UWB GHz 1,8وعرض نطاق 

 r1/2االنتشار: 

وخسارة  −65من أجل 
، مسافة dB 20اقرتان = 

 UWBالفصل الدنيا بَّي 
 m 0,1وحمطة متنقلة = 

مستقبل حمطة 
 متنقلة

TD-CDMA :نفاذ متعدد بتقسيم شفري وتقسيم زمين. 
W-CDMA :اقنفاذ متعدد بتقسيم شفري عريض النط. 

 آٍن معاً. يف  نشيطة UWBتفرتض النتائج أن كل األجهزة املستخدمة لتكنولوجيا  – 1الحظة امل
 . %100ابإلرسال املتواصل أي أن عامل النشاط هو  UWBاملستخدم لتكنولوجيا يقوم اجلهاز  – 2الحظة امل
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 (RLANs)ية أنظمة النفاذ الالسلكية مبا فيها شبكات املنطقة احمللية الراديو  5.1.1.1.1
يف احلسبان أثر األجهزة   التجميع من أجل أن يؤخذيُدعى عامل  اً إضافي فيما استعملت الدراسات الباقية "املنهجية التكاملية" وعرنفت عامالً  للتداخل اً واحد مسبباً استعملت بعض الدراسات 

 . املتأثروعامل حصانة  ،املتعددة، وعامل متوسط النشاط 
تقريرالجزء من   

ق()مرف  
املتأثرةخصائص احملطة  نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات  

معايري احلماية 
املستعملة يف 

 الدراسة
 سيناريو التداخل

 .UWB e.i.r.pكثافة 

(MHz/dBm)  أو مسافة
 الفصل

 تعليقات

5.A1 WAS/RLAN 
IEEE 802.11a 

MHz 5 350-5 150 dB 5≥  خسارة التنفيذ
سوية   dB 10و

  Rxضوضاء 
 

احنطاط 
SINR=dB 1 

dB 6− = I/N 

 .مسبب واحد للتداخل
  m 5من أجل أول    r1/2االنتشار:  

 . r1/4    وبعدها 
 = UWBمنطقة خالية من 

m 1  

-41,3 
  m 5,8مسافة الفصل = 

 

 (1الحظة امل)

 WAS/RLAN MHz 5 725-5 470  احنطاطdB 1  
dB 6− = I/N 

  cm -66 36متداخل واحد بفاصل 

5.A1 WAS/RLAN 
IEEE 802.11b 

MHz 2 483-2 400  حساسيةRx  =-84 
 dBm 93-إىل 

 عاملخسلرة التنفيذ + 
 Rx  =10ضوضاء ال

dB  

احنطاط 
SINR=dB 1  

dB 6- = I/N 

 متداخل واحد
  m 5من أجل أول    r1/  2االنتشار:  

 r1/4وبعدها  
  = UWBمنطقة خالية من 

m 1 

 عند  m 5,9لداخل املباين 
-51,3 

  61,3-عند  m 2,2للخالء 
 عند  m 2,3لداخل املباين 

-50,6 dBm/11 MHz 
 60,6-عند  m 0,7للخالء 

dBm/11 MHz 

 (1الحظة امل)

 WAS/RLAN 
IEEE 802.11a 

MHz 5 350-5 150 5 dB≥  خسارة التنفيذ
 Rxسوية ضوضاء  و

10 dB 
 

احنطاط 
SINR=dB 1 

 
 

مرسالت  0,2: اجملمنع
UWB/2m  

 5من أجل أول  r1/ 2االنتشار: 
m هاوبعد r1/4 

 منهجية تكاملية
  = UWBمنطقة خالية من 

m 1 

 0,5=  اجملمنععامل لل 59,3-
 0,04للعامل اجملمنع =    48,3- 
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تقريرالجزء من   

ق()مرف  
املتأثرةخصائص احملطة  نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات  

معايري احلماية 
املستعملة يف 

 الدراسة
 سيناريو التداخل

 .UWB e.i.r.pكثافة 

(MHz/dBm)  أو مسافة
 الفصل

 تعليقات

 WAS/RLAN 
IEEE 802.11b 

MHz 2 483-2 400  84 -حساسية املستقبل 
 dBm 93-إىل 
 عاملرة التنفيذ + اخس

 Rx  =10ضوضاء ال
dB  

احنطاط 
SINR=dB 1 

 

 UWB التمرس 0,2: اجملمنع
   2mموزعة ابنتظام/

  m 5من أجل أول    r1/  2االنتشار:  
  r1/4وبعدها  

 منهجية تكاملية
  UWB =m 1منطقة خالية من 

 0,5=  اجملمنععامل لل 71,1-
 0,04للعامل اجملمنع =    60,1- 

 

5.5.A1 WAS/RLAN 
IEEE 802.11a 

MHz 5 350-5 150 dB 5   خسارة التنفيذ
 عامل  dB 10و
  Rxء ضوضاال

من أجل  Rxحساسية 
IEEE 802.11a 

  dBm 82-إىل  65-= 
كسب اهلوائي شامل 

 dBi 0االجتاهات = 
 

%10 FER 
 )معدل خطأ األراتل(

 مسبب واحد للتداخل
 نشر داخل املباين

احلد األدىن من خسارة  أسلوب
 االقرتان 

  m 5من أجل أول    r1/  2االنتشار:  
 r1/4وبعدها  

: التوصية B–نتشار الا
ITU-R P.1238   

 
 

-41,3 
+         MUS: عند  A- انتشار 

dB 10 ،  d    =1,13    1,79إىل  m 
إىل   MUS  ،d   =  3,58عند  
5,67  m 

 +   MUS: عند  B-انتشار 
dB 10 ،   d    =1,12    1,5إىل  m 

إىل  MUS ،d  =2,34عند 
3,16 m 

 C/Iاختبارات لقياس 
حُتسب بعدها مسافة 

الفصل الدنيا عند 
احلد األدىن من 

لقابلة احلساسية ا
  (MUS)لالستعمال

 (1الحظة امل)
 

 . %100ابإلرسال املتواصل أي أن عامل النشاط هو  UWBاملستخدم لتكنولوجيا يقوم اجلهاز  – 1الحظة امل
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 ساتل خدمة اهلواة بخدمة اهلواة و  6.1.1.1.1

تقريرالجزء من   

املتأثرةخصائص احملطة  نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات )مرفق(  

ري احلماية معاي
املستعملة يف 

 الدراسة
 سيناريو التداخل

 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

6.A1  خدمة اهلواة وساتل
)ساتل أرضي  اهلواة

ومن الفضاء إىل 
 األرض(

MHz 1 300-1 260  = 3خسارة كبل اهلوائي dB 
 K 100 > Rxحرارة ضوضاء 

dB 1 = NF 
Rx BW  =0,4 kHz  من أجل
من أجل  kHz 2,7مورس و
 SSBصوت 

 Rx  = dBi 22كسب اهلوائي 
 على حمور التسديد

 dB 1احنطاط 
 للمستقبل

SNR  =2 dB 
 dB 6ملورس و
 SSBلصوت 

 مسبب واحد للتداخل
 100%عامل النشاط 

 راحلفضاء ال يف خسارة مسري
احلد األدىن من  أسلوب

 خسارة االقرتان 

لسيناريوهات تداخل ساتل ابلنسبة  −85,5
التسديد واالحنراف عن  ةعلى نقط

، أرض-قمر-التسديد وأرض نقطة
  أرض-وفضاء

 UWB مسبب التداخل استقطاابً 
 (1 املالحظةخمتلفان ) املتأثرو 
  

خدمة اهلواة وساتل 
)ساتل أرضي  اهلواة

ومن الفضاء إىل 
 األرض(

MHz 2 450-2 300  = 3خسارة كبل اهلوائي dB 
 Rx  =25    dBiكسب اهلوائي 

عند   dBi 0 التسديد/ نقطةعلى 
 التسديد نقطةاالحنراف عن 

 K 100 > Rxحرارة ضوضاء 
dB 1 = NF 

Rx BW  =0,4 kHz  من أجل
من أجل  kHz 2,7مورس و
 SSBصوت 

 dB 1احنطاط 
 للمستقبل

SNR  =2 dB 
 dB 6ملورس و
 SSBلصوت 

 مسبب واحد للتداخل
 %100عامل النشاط 

 راحلفضاء ال يف خسارة مسري
األدىن من احلد  أسلوب

 خسارة االقرتان 

لسيناريوهات تداخل ساتل ابلنسبة  −65
التسديد واالحنراف عن  على نقطة

، أرض-قمر-التسديد وأرض نقطة
  أرض-وفضاء

 UWB مسبب التداخل استقطاابً 
 (1 املالحظةخمتلفان ) املتأثرو 

 

خدمة اهلواة وساتل 
)ساتل أرضي  اهلواة

ومن الفضاء إىل 
 األرض(

MHz 3 500-3 400  = 3خسارة كبل اهلوائي dB 
 Rx  =dBi 27كسب اهلوائي 

عند  dBi 0على حمور التسديد/
 التسديد نقطةاالحنراف عن 
  K 100 > Rxحرارة ضوضاء
dB 1 = NF 

Rx BW  =0,4 kHz  من أجل
من أجل  kHz 2,7مورس و
 SSBصوت 

 dB 1احنطاط 
 للمستقبل

SNR  =2 dB 
 dB 6ملورس و
 SSBلصوت 

 للتداخلمسبب واحد 
 100%عامل النشاط 

 راحلفضاء ال يف خسارة مسري
احلد األدىن من  أسلوب

 خسارة االقرتان 

 نقطةعلى  62-
التسديد ومن أجل 

 أرض-فضاء
عند  55-

االحنراف عن 
 التسديد نقطة

من أجل  58-
 أرض-قمر-أرض

 UWB مسبب التداخل استقطاابً 
 (1 املالحظةخمتلفان ) املتأثرو 
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تقريرالجزء من   

املتأثرةخصائص احملطة  نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات )مرفق(  

ري احلماية معاي
املستعملة يف 

 الدراسة
 سيناريو التداخل

 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

6.A1 وساتل  خدمة اهلواة
)ساتل أرضي  اهلواة

ومن الفضاء إىل 
 األرض(

MHz 5 850-5 650  = 3خسارة كبل اهلوائي dB 
 Rx  =30  dBiكسب اهلوائي 

عند  dBi 0التسديد/ نقطةعلى 
 التسديد نقطةاالحنراف عن 
  K 100 > Rxحرارة ضوضاء

dB 1= NF 
Rx BW  =0,4 kHz  من أجل
من أجل  kHz 2,7مورس و
 SSBصوت 

 dB 1احنطاط 
 للمستقبل

SNR  =2 dB 
 dB 6ملورس و
 SSBلصوت 

 مسبب واحد للتداخل
 100%عامل النشاط 

 راحلفضاء ال يف خسارة مسري
احلد األدىن من  أسلوب

 خسارة االقرتان 

 نقطةعلى  57-
التسديد ومن أجل 

 أرض-فضاء
الحنراف ل 51-

 التسديد نقطةعن 
من أجل  53-

 أرض-قمر-أرض

 UWB مسبب التداخل استقطاابً 
 (1 املالحظةخمتلفان ) املتأثرو 

خدمة اهلواة وساتل 
)ساتل أرضي  اهلواة

ومن الفضاء إىل 
 األرض(

GHz 10,5-10  = 3خسارة كبل اهلوائي dB 
 Rx  =33  dBiكسب اهلوائي 

عند  dBi 0 التسديد/ نقطةعلى 
 التسديد نقطةاالحنراف عن 
 K 100 > Rx حرارة ضوضاء
dB 1 = NF 

Rx BW  =0,4 kHz  من أجل
من أجل  kHz 2,7مورس و
 SSBصوت 

 dB 1احنطاط 
 للمستقبل

SNR  =2 dB 
 dB 2ملورس و
 SSBلصوت 

 مسبب واحد للتداخل
 %100عامل النشاط 

 راحلفضاء ال يف خسارة مسري
احلد األدىن من  أسلوب

 خسارة االقرتان 

 نقطةعلى  59-
 التسديد 

الحنراف ل 46-
 التسديد نقطةعن 

من أجل  48-
 أرض-قمر-أرض

من أجل  52-
 أرض-فضاء

 UWB مسبب التداخل استقطاابً 
 (1 املالحظةخمتلفان ) املتأثرو 

 .%100ابإلرسال املتواصل أي أن عامل النشاط هو  UWBاملستخدم لتكنولوجيا يقوم اجلهاز  – 1 املالحظة
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 رادار األرصاد اجلوية 7.1.1.1.1

 تقريرالجزء من 
 )مرفق(

 املتأثرةخصائص احملطة  ات الرتددنطاق اخلدمة/التطبيقات
 معايري احلماية 

املستعملة املطلوبة 
 يف الدراسة

 سيناريو التداخل

 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(MHz/dBm

)  

 تعليقات

7.A1  رادار األرصاد
 اجلوية

MHz 2 900-2 700 dBi 47,5 كسب اهلوائي 
m 30  ارتفاع اهلوائي 

dB 10− = I/N 
  التوصية 

 ITU-R M.1464 

 (  km2/نشط 000 1) اجملمنع
 راحلفضاء ال يف انتشار

 :Aدراسة ال −61,3
ممثلة لرادارات األرصاد 

اجلوية يف الوالايت 
 املتحدة األمريكية

 dBi 45,7و 43و 39كسب اهلوائي 
 m (13 m 21إىل  7ارتفاع اهلوائي 

 وسطياً(

 km2نشط/جهاز ضواحي  50، اجملمنع
 داخل املباين %80يف اخلالء،  %20
 راحلفضاء ال يف انتشار

 :  Bدراسة  ال  −71
عن الدراسة   الفارق الكبري 

A  قام ارتفاع  يتعلق أبر
اليت    اهلوائي وكسب اهلوائي 

إىل حد كبري  تتحكم 
 بسوية التداخل  

 MHz 5 650-5 600  و 43كسب اهلوائيdBi 47,7 
 m (16 m 29إىل  7ارتفاع اهلوائي 

 وسطياً(

dB 10− = I/N 
     توصية ال

ITU-R M.1638 

 km2نشط/جهاز ضواحي  50، اجملمنع
 داخل املباين %80يف اخلالء،  % 20

 راحلفضاء ال يف انتشار

 B دراسة ال −65

 MHz 9 500-9 300  33كسب اهلوائي dBi 
 m (10 m 15إىل  5ارتفاع اهلوائي 

 وسطياً(

dB 10− = I/N نشط/جهاز ضواحي  50، اجملمنعkm2 
 داخل املباين % 80خلالء، يف ا % 20

 راحلفضاء ال يف انتشار

 B دراسة ال −60
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 (FS)على اخلدمة الثابتة   UWBأثر  2.1.1.1

تقرير الجزء من 
 )مرفق(

اخلدمة/التطبيقا
 ت

 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد
معايري احلماية  

 سيناريو التداخل املستعملة يف الدراسة 

 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

2.4.A2 FS/P-P وP-

MP 
MHz 3 000-1 000  كسبP-P  = 41للهوائي dBi 

 dBi 16للهوائي =  CSكسب 
يف  TSللهوائي ) TSكسب 

 dBi 16اخلالء( = 

داخل  TSللهوائي ) TSكسب 
 dBi 0املباين شامل االجتاهات( = 

) NFيف اخلالء) dB 5 =  

) NF)داخل املباين dB 5,5 = 

 التوصية 
ITU-RR F.1094 

وبيان االتصال 
WP 9A 

(dB 20– = I/N) 
 

 النطاقات انظر
6 000-3 000 MHz  يف

 الصف التايل

يف قيم النفس 
 النطاقات
6 000-

3 000 MHz  يف
  الصف التايل

الفرعية املتعددة  FSلنطاقات 
املستكملة ، القيمة ضمن

 ،GHz 3-1خارجياً 
ُقدّ ر حد محاية ذروة النطاق 

نطاق الالعريض يف عرض 
MHz 50    بdB 42   فوق حد

e.i.r.p.  )من اختبارات فعلية( 
 

2.5.3.A2 FS/P-MP MHz 6 000-3 000  كسبP-P  = 41للهوائي dBi 
 dBi 16للهوائي =  CSكسب 
يف  TSللهوائي ) TSكسب 

 dBi 16اخلالء( = 

داخل  TSللهوائي ) TSكسب 
 dBi 0املباين شامل االجتاهات( = 

) NFيف اخلالء) dB 5 =  

) NF)داخل املباين dB 5,5 = 

P-P و CSو TS يف
اخلالء: التوصية 

ITU-R F.1094  
وبيان االتصال 

WP 9A  
(dB 20– = I/N) 

TS  داخل املباين 
بيان االتصال 

ITU-R WP 9A 
(dB 13– = I/N) 

نفاذ ال سلكي اثبت 
(FWA)  ملدخل واحد

عند  TSداخل املباين، 
دون تقنيات  m 1 فاصل 

آليات  )مثل ختفيف معّينة
 (. DAA الكشف والتجنب

تتجاوز هذه  – مالحظة
يوهات ر سيناالاحلالة كل 

 املمكنة. اجملنمعة

ُقدّ ر حد محاية ذروة النطاق  –76,5
نطاق الالعريض يف عرض 

MHz 50    بdB 42   فوق حد
e.i.r.p.  )من اختبارات فعلية( 
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تقرير الجزء من 
 )مرفق(

اخلدمة/التطبيقا
 ت

 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد
معايري احلماية  

 سيناريو التداخل املستعملة يف الدراسة 

 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

2.2.3.2 FS/P-P    وP-MP  FWA  ملدخل واحد داخل
 عند فاصل  TSاملباين، 

m 1  دون تقنيات ختفيف
آليات الكشف  معّينة

 (. DAA)مثل  والتجنب
 UWB  لمدخل واحد 

على طول  LoSاثبت يف 
 التسديد على  نقطةرقعة 
P-P ( املالحظةيف اخلالء.) 

تتجاوز هذه  – املالحظة
 تاحلالة كل سيناريوها

 املمكنة. اجملتمعة

ُقدّ ر حد محاية ذروة النطاق  –57
نطاق اليض يف عرض العر 

MHz 50  بdB 42  فوق
)من اختبارات  .e.i.r.pحد 

 فعلية(
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تقرير الجزء من 
 )مرفق(

اخلدمة/التطبيقا
 ت

 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد
معايري احلماية  

 سيناريو التداخل املستعملة يف الدراسة 

 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

2.2.2.1.4.A2 

4.3.3.3.A2 

1.2.1.4.A2 

2.2.2.1.4.A2 

3.1.4.A2 

FS/P-P  
 P-MPو

MHz 6 000-3 000 

 (تتمة)
إمجايل، توزيع منتظم حضري   

  UWB 10 000 ل
  km2جهاز/

 :1دراسة احلالة 
داخل  UWB :%80نشر 

يف اخلالء،  20%املباين و
انتشار فضاء حر زائد عوامل 

، NLOSختفيف لقسم 
توهَّي من داخل املباين إىل 

 . 5%اخلالء، نشاط عند
 :2دراسة احلالة 

داخل  UWB :%100نشر 
 .1%املباين، عامل نشاط 

 IEEE802.16انتشار 

NLOS  
 حتليل مونت كارلو لتوزيع

LOS/NLOS  املختلط
واملشتق من توزيعات 

ارتفاع مباين احتماالت 
منطقة حضرية حقيقية 

ونشاط توهينات من داخل 
 .1%املباين إىل اخلالء عند 

 

 

 

 

-60 

 

 

 

 48-إىل  40-من 
تبعاً    -   مالحظة 

  الفرتاضات الثقة املختلفة 
من أجل الكمية الكبرية  

من املتغرّيات املختلفة  
املؤثرة يف الدراستَّي  
والتضمَّي احملتمل  

من جتمع    20%  ل 
 مولة ابليد. األجهزة احمل 

 
 

 

ُقدّ ر حد محاية ذروة النطاق 
نطاق الالعريض يف عرض 

MHz 50    بdB 42   فوق حد
e.i.r.p.  من اختبارات(

  فعلية(
 

 السيناريو، هذا  تبحث يفال 
مبداخل أحادية يف اخلالء 
وداخل املباين على افرتاض 

د تقنيات ختفيف معّينة و وج
( أو أحكام DAA)مثل 

د تنظيمية )أي عدم وجو 
اثبتة يف  UWBتطبيقات 

 اخلالء بدون ترخيص(
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تقرير الجزء من 
 )مرفق(

اخلدمة/التطبيقا
 ت

 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد
معايري احلماية  

 سيناريو التداخل املستعملة يف الدراسة 

 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

2.2.2.1.4.A2 FS/P-P MHz 7 125−6 000 dB 6 = NF 
 dBi 41للهوائي =  P-Pكسب 

 التوصية 
ITU-R F.1094  

وبيان 
  WP 9Aاالتصال

(dB 20– = I/N) 
 

إمجايل فقط، حضري 
(10 000 

km2UWB/ ،%20  يف
عامل نشاط(.  5%اخلالء، 

 نطاقات التفاصيل يف  انظر

6 000-3 000  MHz 

 أعاله
 2ال تُقدنر احلالة  - الحظةم

 GHz 4 للنطاقات أعلى من
لكن يُفرتض أن النتائج 

 على األقل.  dB 6بأفضل 
 

 

 (1)احلالة  -60
 

 (2)احلالة  -41,3

ُقدّ ر حد محاية ذروة النطاق  
العريض يف عرض نطاق  

MHz 50  بdB 42   فوق حد
e.i.r.p.   لية( )من اختبارات فع  

ال يُنظر، هلذا السيناريو، مبداخل  
أحادية يف اخلالء وداخل املباين  

تقنيات   وجود على افرتاض 
(  DAAختفيف معّينة )مثل 

أحكام تنظيمية )أي عدم   أو 
اثبتة يف   UWBوجود تطبيقات 

 اخلالء بدون ترخيص( 

2.2.2.1.4.A2 FS/P-P MHz 8 500−7 125   التوصية 
ITU-R F.1094  

صال وبيان االت
WP 9A 

(dB 20– = I/N) 
 

 النطاقات مثل
MHz 7 125-6 000 أعاله 

 (1)احلالة  –57,5
 

 (2)احلالة  –41,3

ُقدّ ر حد محاية ذروة النطاق 
العريض يف عرض نطاق 

MHz 50  بdB 42  فوق
)من اختبارات  .e.i.r.pحد 

  فعلية(
ال يُنظر، هلذا السيناريو،  
مبداخل أحادية يف اخلالء 

اين على افرتاض وداخل املب
تقنيات ختفيف معّينة  وجود
( أو أحكام DAA)مثل 

تنظيمية )أي عدم وجود 
اثبتة يف  UWBتطبيقات 

 اخلالء بدون ترخيص(
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تقرير الجزء من 
 )مرفق(

اخلدمة/التطبيقا
 ت

 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد
معايري احلماية  

 سيناريو التداخل املستعملة يف الدراسة 

 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

2.2.2.1.4.A2 FS/P-P 
 P-MPو

GHz 10,65-10,15  NF P-P) وdB 7 = (FWA TS 
P-P  و FWA TS 

 dBi 40للهوائي =  P-Pكسب 

 

 التوصية 
ITU-R F.1094  

وبيان 
  WP 9Aاالتصال

(dB 20– = I/N) 
 

 النطاقات مثل
MHz 7 125-6 000 أعاله 

 (1)احلالة  -55,5
 (2)احلالة  -41,3

ُقدّ ر حد محاية ذروة النطاق  
العريض يف عرض نطاق  

MHz 50    بdB 42    فوق حد
e.i.r.p.   )من اختبارات فعلية(  

ال يُنظر، هلذا السيناريو،  
مبداخل أحادية يف اخلالء  

باين على افرتاض  وداخل امل 
وجود تقنيات ختفيف معّينة  

أحكام   ( أو DAA)مثل  
تنظيمية )أي عدم وجود  

اثبتة يف    UWBتطبيقات  
 اخلالء بدون ترخيص( 
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تقرير الجزء من 
 )مرفق(

اخلدمة/التطبيقا
 ت

 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد
معايري احلماية  

 سيناريو التداخل املستعملة يف الدراسة 

 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

5.A2 FS/P-P   وP-MP GHz 23,6−21 

GHz 26,5-24,25 

GHz 29,5-27,5 

dB 6 = NF 
  dB 0خسارة املغّذي الدنيا =

 dBi 41للهوائي =  P-Pكسب 
 FWAكسب هوائي 

  = dBi 18القطاعي
 

 التوصية 
ITU-R F.1094  

وبيان 
  WP 9Aاالتصال

(dB 20– = I/N)  
على افرتاض 

من  0,5%حتصيص 
 ( SRRأجل 

قصري املدى  جتميعيرادار 
على طول طريق رئيسي 

 FS :4موازي لوصلة 
يف  2) نشيطةحمساسات 

يف اخللف( لكل  2األمام و
ممرات يف كل  4سيارة لغاية 

 اجتاه.
اء احلر زائد آاثر الفض

. دراستان خمتلفتان احلجب
على نفس املنهجية لكن 

ابستعمال معلمات خمتلفة، 
أثر عوامل التخفيف وعامل 

رادار قصر املدى نشاط 
SRR  7أو  0بقيمة dB 

 1الدراسة 
 −60 إىل −50

 (1 املالحظة)
 2الدراسة 
)حىت مع  −41,3

 هامش إجيايب(
 (2 املالحظة)

ة النطاق ُقدّ ر حد محاية ذرو 
العريض يف عرض النطاق 

MHz 50    بdB 42   فوق
)من اختبارات   .e.i.r.pحد  

 فعلية(

 

واملقرتنة ابالستعمال املكثنف غالبًا على طول الطرقات عالية الكثافة املرورية  واليت توضع FSنخفض هلوائي مستقبل املرتفاع الذات او  (P-P) من نقطة إىل نقطة وصالتالمناسبة للبلدان حيث تُنشر  -1  املالحظة
على األقل. لكن عند النظر يف احتمال التالقي املشرتك حلاالت النشر األكثر  −MHz/dBm 50وسطي مبقدار  SRRقصرية املدى  ويلزم e.i.r.pويلزم حد كثافة  ؛هذه يف البنية التحتية للشبكة املتنقلة FSلنطاقات 

 من أجل التعايش الطويل األجل.  −e.i.r.p MHz/dBm 60األقرب إىل الطريق(، ال بد من حد كثافة  FSخطورًة )أي ارتفاعات أخفض هلوائيات 
موجودة( يف احلسبان  تكون قدميكن التنبؤ هبا لكن  اليتوبعده عن الطريق. وعندما تؤخذ عوامل التخفيف األخرى ) FSمناسبة للبلدان حيث متطلبات البنية التحتية أقل تشدداً بشأن ارتفاع مستقبل   - 2 املالحظة

يف حال غياب عوامل  FSخدمة  يف SRR الرادارات قصرية املدى األعلى هذه تزيد من خماطر التداخل من e.i.r.pمناسباً. بيد أن كثافة  −MHz/dBm 41,3 البالغ SRRاخلاص ب  e.i.r.pكثافة الفقد يُعترب حد 
 التخفيف تلك. 
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 (FSS)  مة الثابتة الساتليةاخلدعلى  UWBأثر نطاق  3.1.1.1

 جزء من التقرير 
 )مرفق( 

 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات 

معايري احلماية 
املستعملة يف 

 الدراسة
 سيناريو التداخل

 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

A3 FSS –  ساتل
 )وصلة صاعدة(

MHz 7 075-5 725 

MHz 8 400-7 900 

 ائي الساتلكسب هو 
dBi 35 = 

 K 600=  حرارة الضوضاء

ITU-R S.1432 
(dB 20– = I/N) 
 

 منهجية إمجالية
  km2/جهاز فعال آنياً  10-20

 UWBمن أجهزة  %50
  داخل املباين

r1/2  + 10خسارة مسري dB 
 خسارة مبىن

41,3– UWB يف اجتاه الوصلة  ضئيلأثر  اهل
الصاعدة يف هذه النطاقات وعند 

 هذه .e.i.r.pسوية 

A3 FSS –  حمطة
أرضية، نشر 

 حضري 
 )وصلة هابطة(

MHz 4 200-3 400 

MHz 4 800-4 500 

m 10 =  منطقة االستبعاد  
 انظرأي قد أو ارتفاع هلوائي )

(1 املالحظة  

 حرارة ضوضاء درجة املستقبل

K 100 = 

ITU-R S.1432 

(dB 20– = I/N) 
 

منهجية وصلة ساتلية هابطة 
 )إمجالية(

نتظم ألجهزة توزيع م
UWB ،%100  داخل املباين

فعال  UWBجهاز  1,5 أو
)"نقطة ساخنة" يف   m2/آنياً 

 مبىن مكاتب(
r1/2  + 10خسارة مسري dB 

 لكل عائق )جدار، سقف( 

تتوقف الكثافة القصوى احملسوبة  –77
على املنهجية  .UWB e.i.r.pجلهاز 

واملعلمات واالفرتاضات. تعكس 
وثيق هنا احلدود الدراسات املنتقاة للت

العليا والدنيا لتلك الدراسات قيد 
 الفحص

منهجية وصلة ساتلية هابطة 
 )إمجالية(

توزيع منتظم ألجهزة 
UWB ،%100  ،داخل املباين

 UWBجهاز  100
  km2/فعال

خسارة  r1/2منوذج االنتشار: 
مسري + توزيع التوهَّي من 

 أجل العوائق

61,9– 
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 جزء من التقرير 
 )مرفق( 

 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات 

معايري احلماية 
املستعملة يف 

 الدراسة
 سيناريو التداخل

 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

A3 FSS –  حمطة
ر يف أرضية، نش
 الضواحي 

 )وصلة هابطة(

MHz 4 200-3 400 

MHz 4 800-4 500 

m 10 =  منطقة االستبعاد  
نظر اأي قد أو ارتفاع هلوائي )

(1املالحظة   

 حرارة ضوضاء درجة املستقبل

K 100 = 

ITU-R S.1432 
(dB 20– = I/N) 
 

منهجية وصلة ساتلية هابطة 
 )إمجالية(

توزيع منتظم ألجهزة 
UWB ،%80 ملباين، داخل ا

  km2/فعال UWBجهاز  50
خسارة  r1/2منوذج االنتشار: 

 dB 15إىل  10مسري + 
 توهَّي بناء

تتوقف الكثافة القصوى احملسوبة  –63
على املنهجية  .UWB e.i.r.pجلهاز 

الدراسات و واملعلمات واالفرتاضات. 
احلدود العليا تطابق للتوثيق  املوصوفة
 الفحصلدراسات قيد لوالدنيا 

منهجية وصلة ساتلية هابطة 
 )إمجالية(

توزيع منتظم ألجهزة 
UWB ،%80  ،داخل املباين

 UWBأجهزة  10
  km2/نشيطة

+  r1/2منوذج االنتشار: مسري 
 العوائق بسببتوزيع التوهَّي 

47,3– 
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 جزء من التقرير 
 )مرفق( 

 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات 

معايري احلماية 
املستعملة يف 

 الدراسة
 سيناريو التداخل

 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

A3 FSS –  حمطة
عاملة أرضية، 

  منطقة ريفية
 )وصلة هابطة(

MHz 4 200-3 400 

MHz 4 800-4 500 

m 100 =  منطقة االستبعاد  
 انظرأي قد أو ارتفاع هلوائي )

 (1املالحظة 
  Rx  ضوضاءالحرارة درجة 

 K 100 = 

ITU-R S.1432 
(dB 20– = I/N) 
 

منهجية وصلة ساتلية هابطة 
 )إمجالية(

توزيع منتظم ألجهزة 
UWB ،%80  ،داخل املباين

    km2/نشيطة UWBأجهزة  5
خسارة  r1/2منوذج االنتشار: 

بسبب املباين  توهَّي بناءمسري 
 dB 15إىل  +10من 

تتوقف الكثافة القصوى احملسوبة  –53
على املنهجية  .UWB e.i.r.pجلهاز 

الدراسات و واملعلمات واالفرتاضات. 
احلدود العليا تطابق للتوثيق  املوصوفة
 الفحصلدراسات قيد لوالدنيا 

منهجية وصلة ساتلية هابطة 
 )إمجالية(

ألجهزة  توزيع منتظم
UWB ،%80  ،داخل املباين
واحد  UWBجهاز 
    km2/نشيط

خسارة  r1/2منوذج االنتشار: 
 بسببمسري + توزيع التوهَّي 

 العوائق

41,2– 
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 جزء من التقرير 
 )مرفق( 

 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات 

معايري احلماية 
املستعملة يف 

 الدراسة
 سيناريو التداخل

 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

A3 FSS –  حمطة
أرضية، وصلة 

مغّذي من أجل 
اخلدمة املتنقلة 

 الساتلية
 )وصلة هابطة(

MHz 3 700-3 550 

 

  = 10°ارتفاع
  = m 11قد اهلوائي املكافئي

 K 53  = حرارة الضوضاءدرجة 

ITU-R S.1432 
(Db 20– = I/N) 
 

  حيدمنهجية املدخل الو 
 m 10مسافة الفصل 

 r1/2منوذج االنتشار: 
 MHz 1تردد تكرار النبضات 

63,6–  

  MHz 7 075-6 700 

 

  K 100حرارة الضوضاء = درجة  
  انظر أي قد أو ارتفاع هلوائي ) 

 ( 1املالحظة  
  km 10/km 5  نصفا قطر الدراسة 

  m 40/m 20 مع منطقيت استبعاد  
 على التوايل 

ITU-R S.1432 
(Db 20– = I/N) 
 

 منهجية تكاملية
 نشيط UWBجهاز  50/500

 على التوايل km2لكل 
 داخل املباين %80

 db 10يبلغ  توهَّي عرب اجلدار

القصوى احملسوبة  ةالكثافحسبت  –65,2إىل  −55,2
ار( )إىل اليس .UWB e.i.r.pجلهاز 

ُحسبت من أجل جمموعتَّي من 
االفرتاضات وهي تعكس احلدود 

 العليا والدنيا اليت مت أخذها ابالعتبار

 عن احلزمة الرئيسية للمحطة األرضية. UWBافرُتض يف كل الدراسات غياب أجهزة  – 1 املالحظة
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 ية ساتل ال وخدمة املالحة الراديوية ية تلالسادمات املتنقلة اخلعلى  UWBأثر األجهزة اليت تستخدم تكنولوجيا  4.1.1.1
 (MSS) ية الساتل ةاملتنقلدمة اخل 1.4.1.1.1

 أنظمة البحث واإلنقاذ 1.1.4.1.1.1

جزء من 
 التقرير
 )مرفق(

املتأثرةخصائص احملطة  نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات  
معايري احلماية املستعملة 

 يف الدراسة
 سيناريو التداخل

 UWB e.i.r.pكثافة 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

1.1.A4  بحث وإنقاذ الأنظمةMSS 
(EPIRP  إأرض)ىل الفضاء 

MHz 406,1-406 هوائي الساتل  كسب
dBi 3,9 = 

 5° االرتفاع األدىن = 

MHz/dBm 120,1– > I 
(ITU-R M.1478) 

 اجملمع
يف اخلالء،  UWB :%20 تشغيل
  داخل املباين %80

 الفضاء احلر يف خسارة مسري
 dB 5  داراجل بسبب توهَّيال

من أجل  70-إىل  40-
جهاز  000 10إىل  10

UWB نشيط/km2   
 على التوايل

 

 

 MSSبحث وإنقاذ الأنظمة 
)حمطة أرضية 

Cospas/Sarsat)) 
 

MHz 1 545-1 544 كسب اهلوائيdBi 21 =  

 ابجتاه األفق

MHz/dBm 113,2– > I اجملمع 
يف اخلالء،  UWB :%20 تشغيل
 داخل املباين %80

 توصيةالاالنتشار: 
ITU-R P.1238-2  توهَّيو 
 dB 9بسبب اجلدران يبلغ 

        ليالتداخل: تكام أسلوب

(km 10 = R) 

-75 
من  m 10 مسافة فصل=

جهاز  000 1أجل 
UWB نشيط/km2  

 

 

MSS  أنظمة حبث وإنقاذ 
لألرض ذات مدار )حمطة 

 مستق ابلنسبة إىل األرض
GSO) 

 

MHz 1 545-1 544 وائيكسب اهلdBi 25 =  

 ابجتاه األفق

MHz/dBm 133,2– > I إمجايل 
يف اخلالء،  UWB :%20نشر 
 داخل املباين %80

 توصيةالاالنتشار: 
ITU-R P.1238-2  توهَّيو 
 أسلوب dB 9بسبب اجلدران يبلغ 

 التداخل: تكاملي       

(km 10 = R) 

-75 
 km  0,1مسافة فصل= 

من أجل   km 9.4إىل 
هاز ج 000 1إىل  100

UWB نشيط/km2   على
 التوايل
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 (GSO MSS)  املتنقلة الساتلية ذات املدار املستقر ابلنسبة إىل األرض ألنظمةلدمة وصالت اخل 2.1.4.1.1.1
 جزء من التقرير

 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات  )مرفق(
معايري احلماية 

خلسيناريو التدا املستعملة يف الدراسة  
 UWB e.i.r.pكثافة 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

2.1.A4  وصالت خدمة
GSO MSS 

 (وصلة صاعدة)

MHz 1 660,5-1 626,5 MHz 34 = BW 
 501ام = حرارة ضوضاء النظ

 K 708إىل 
 ذروة كسب اهلوائي

 dBi 41إىل  18,5
 

dB 20– = I/N ،إمجايل 
 حزمة عاملية

 االنتشار: فضاء حر
 dB 10توهَّي جدار 
 80/20%اخلالء: /باينداخل امل

 منوذج تداخل إمجايل حممول جواً 

من أجل    85,3- إىل    75,3- 
  UWBجهاز    000 10إىل    10

 على التوايل    km2/ فعال 
 

 

وصالت خدمة  2.1.4
GSO MSS 

 (وصلة هابطة)

MHz 1 559-1 525 BW  =60  200إىل kHz 
 316حرارة ضوضاء النظام = 

 K 355إىل 
 dBi 18ذروة الكسب 

dB 20– = I/N متداخل واحد 
 m 20فاصل 

ء حر من أجل خسارة مسري فضا
املنشورة يف  MES مطاريف

 املناطق الريفية
من  ITU-R P.1411التوصية 

املنشورة يف  MES أجل مطاريف
 املناطق الريفية

 dB 10 توهَّي جدار 

98,4–  

     Aero MESمطاريف   
BW  =60  200إىل kHz 

 316حرارة ضوضاء النظام = 
 K 355 إىل

 dBi 0 كسب املستقبل = 

dB 20– = I/N  ًمن أجل  85,3-إىل  75,3- منوذج تداخل إمجايل حممول جوا
جهاز  000 10إىل  10

UWB فعال/km2   على
 التوايل

 

 

3.10.2.1. 4 GSO MSS 
)وصلة هابطة 

 MESملطاريف 
 احملمولة ابليد(

MHz 2 200-2 170 MHz 4,84 = BW 

dB 9 = سوية الضوضاء  

dBi 0 = كسب اهلوائي  

dB 20– = I/N متداخل واحد 
 خسارة مسري فضاء حر

 

لفصل  85,8-إىل  96,2-
 على التوايل m 1إىل  0,3من 
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 جزء من التقرير
 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات  )مرفق(

معايري احلماية 
خلسيناريو التدا املستعملة يف الدراسة  

 UWB e.i.r.pكثافة 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

 GSOأنظمة غري 4.10.2.1.4

MSS 
 )وصلة هابطة(

MHz 2 200-2 170 MHz 1,4 = BW   ( حد أدىن ) 
  MHz 30و)حد أقصى( 

 K 158=    حرارة الضوضاء و 

dB 20– = I/N  من
توسط بث أجل م
UWB  

20- = I/N 
/IFB( 1010 log 

158 kHz) dB 
من أجل ذروة بث 

UWB 

 متداخل واحد
 خسارة مسري فضاء حر

 

-106,3 
 UWBمن أجل متوسط بث 

-98,3 
عند   UWBمن أجل ذروة بث  

  m 0,36مسافة فصل 
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 (RNSS)الساتلية خدمة املالحة الراديوية  2.4.1.1.1

 جزء من التقرير 
 )مرفق( 

 ة/التطبيقاتاخلدم

نطاقات 
 الرتدد

(MHz) 

خصائص احملطة 
 املتأثرة

معايري احلماية 
املستعملة يف 

 الدراسة

سيناريو 
 التداخل

   UWBتطبيق
 .UWB e.i.r.pكثافة 

 املتوسط تعليقات

(dBm/

MHz) 

اخلط 
 الطيفي

(dBm) 

2.A4 RNSS − GPS 1 300-1 164 ، 
 1 610-1 559 

 كثافة قدرة الضوضاء 

MHz/dBm 111,5 = 

 = dBi 0كسب اهلوائي  

dB 3– = I/N واحد مسبب 
للتداخل 

، m 2فاصل ال
سيناريو تشغيلي 

E-911 
خسارة مسري 

 ر احل فضاءيف ال

اتصاالت حممولة ابليد داخل 
 املباين )وأيضاً يف اخلالء(

 املركباترادار اتصاالت 

 تشري جلنة االتصاالت االحتادية −85,3 −75,3
FCC R&O 02-48 اانً نقص

 لتتنسيقه dB 0,2إضافياً قدره 
 كثافة  مع PSD الكثافة قيم 

األجهزة األخرى غري املرّخصة يف 
 الوالايت املتحدة األمريكية.

عدم عامل  وهو يُفرتض أيضاً و 
 وفرق –dB 3قدره  UWB تيقن
بَّي التداخل  –dB 10 قدره

 تداخلالالشبيه ابلضوضاء و 
 CW املوجه املستمر

 (1 املالحظة)
 (2 حظةاملال)

تُقاس اخلطوط الطيفية ضمن و 
 kHz 1نطاق العرض 

رادار استكشاف ابطن األرض 
 واجلدران، التصوير الطيب

65,3− 75,3− 

عرب  تصوير
 اجلدار

MHz 960 > BW 65,3− 75,3− 

MHz 960 < BW 46,3− 56,3− 

 −63,3 −53,3 أنظمة مراقبة

 

  

 RNSS – 

Galileo  بشأن
تطبيقات سالمة 

 األرواح

1 300-1 164 

 1 610-1 559 
 كثافة قدرة الضوضاء

MHz /dBm 111,5 = 

dBi 5 =كسب اهلوائي 

dB 20– = I/N واحد مسبب 
للتداخل 

 m 30فاصل ال
خسارة مسري 

 راحلفضاء يف ال

 (1 املالحظة) −97 −79 
 (2 املالحظة)

تُقاس اخلطوط الطيفية ضمن 
 kHz 1عرض نطاق 

 RNSS – 

Galileo 
تطبيقات سالمة 

 األرواح

1 300-1 164 ، 
1 610-1 559 

 كثافة قدرة الضوضاء 

MHz/dBm 111,3−  

dBi 0 =   كسب
 اهلوائي

dB 6– = I/N واحد مسبب 
للتداخل 

 m 1فاصل ال
خسارة مسري 

 راحلفضاء يف ال

 (1 املالحظة) −101,5 −83,5 
 (12 املالحظة)

تُقاس اخلطوط الطيفية ضمن 
 kHz 1رض نطاق ع
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 جزء من التقرير 
 )مرفق( 

 ة/التطبيقاتاخلدم

نطاقات 
 الرتدد

(MHz) 

خصائص احملطة 
 املتأثرة

معايري احلماية 
املستعملة يف 

 الدراسة

سيناريو 
 التداخل

   UWBتطبيق
 .UWB e.i.r.pكثافة 

 املتوسط تعليقات

(dBm/

MHz) 

اخلط 
 الطيفي

(dBm) 

2.A4 RNSS – 

Galileo  بشأن
تطبيقات سالمة 

 األرواح

1 300-1 164 ، 

1 610-1 559 
 كثافة قدرة الضوضاء 

MHz/dBm 112,0 = 

   =   كسب اهلوائي 
dBi 5 

dB 20– = I/N واحد مسبب 
للتداخل 

 m 30فاصل ال

خسارة مسري 
 راحلفضاء يف ال

 (1 املالحظة) −94,0 −79,0 
 (2 املالحظة)

اخلطوط الطيفية ضمن  تُقاس
 kHz 1عرض نطاق 

 إمجايل املسببَّي 

للتداخل 
 m 30فاصل ال

خسارة مسري 
 راحلفضاء يف ال

 84,7− 99,7− 

 RNSS – 

Galileo  بشأن
تطبيقات سالمة 

 األرواح

1 300-1 164 

 1 610-1 559 

 كثافة قدرة الضوضاء 

MHz /dBm 112,0− = 

 dBi 3 كسب اهلوائي= 

dB 6– = I/N داخل واحدمت 
 m 1فاصل 

خسارة مسري 
 راحلفضاء يف ال

 (1 املالحظة) −102,0 −87,0 
 (2 املالحظة)

تُقاس اخلطوط الطيفية ضمن 
 kHz 1عرض نطاق 

 .100%ابإلرسال املتواصل أي أن عامل النشاط هو  UWBاملستخدم لتكنولوجيا يقوم اجلهاز  – 1 املالحظة
 أفضت إىل قيم خمتلفة.و ، مماثلةاعتبارات  ال تستند إىل RNSSعلى أنظمة  UWBمنهجيات مشاهبة لتحديد أثر بث أجهزة  االفرتاضات املستعملة مع – 2 املالحظة
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 على خدمة اإلذاعة UWBأثر  5.1.1.1
 لألرضاإلذاعة  1.5.1.1.1

 جزء من التقرير
 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات  )مرفق(

املستعملة معايري احلماية 
 يف الدراسة

 سيناريو التداخل
 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(MHz/dBm) 
 تعليقات

1.1.A5 رقمية مسعية 
 (DAB-T) 

MHz 230-174 

(VHF) 
استقبال حممول داخل املباين يف 

استقبال متنقل وحممول يف اخلالء /اخلالء
 وداخل املباين

  =  MHz 1,536عرض نطاق االستقبال

 = −dBm 91 حساسية 
  dBi 0= هوائي شامل االجتاهاتكسب 

 (3 املالحظة)
(dB 20– = I/N ) 

 وصى هبا يف التوصية م(
ITU-R SG 6) 

 يبلغبرتدد مركزي  مسبب للتداخل واحد نظام
GHz 1,38 ، 

 ،GHz 3,8=  (−dB 15)عرض نطاق و 
MHz 1 < PRF 

MCL  يف راحلفضاء الوانتشار  

 يف اخلالء m 1/داخل املباين cm 30فاصل ال

97− 
 3)  املالحظة(

 (1 املالحظة)

 MHz 1 492-1 452 

(UHF) 
 داخل املباين يفاستقبال حممول 

استقبال متنقل وحممول يف اخلالء /اخلالء
 وداخل املباين

MHz 1,536  = Rx BW 

 = −dBm 91 حساسية 
 dBi 2,15=  كسب هوائي شامل االجتاهات

 (3 املالحظة)
(dB 20– = I/N) 

  وصى هبا يف التوصيةم(
(ITU-R SG 6 

نظام واحد مسبب للتداخل برتدد مركزي يبلغ 
GHz 1,38 ، 

 ،GHz 3,8=  (−dB 15)وعرض نطاق 
MHz 1 < PRF 

MCL وانتشار الفضاء احلر يف  

 يف اخلالء  m 1/داخل املباين cm 30الفاصل 

85− 
 3)  املالحظة(

 (1 املالحظة)

2.1.A5 SBT -ISDB MHz 222-170 اثبتة/نطاق االستقبالعرض  متنقلة، حممولة  
= BW Rx  429 ،500 

kHz 571 
 (قطعة واحدة) 

MHz 1.71  (ثالث قطع)  ,1.29، 1,50 ،
 -dBi 0,85 كسب هوائي شامل االجتاهات

dB 20– = I/N  مسبب واحد للتداخل 
 راحلفضاء يف الانتشار 

 يف اخلالء m 3/داخل املباين cm 50فاصل ال

 (1 املالحظة) −114,7

dB 20– = I/N اجملمع 
 راحلفضاء ال يف انتشار

 مسببَّي للتداخل 4
 يف اخلالء m 3/داخل املباين cm 50فاصل ال

 (1 املالحظة) −120,7

 MHz 770-470 متنقلة، حممولة عرض نطاق االستقبال/اثبتة 
= BW Rx  429 ،500 

kHz 571 
 (قطعة واحدة) 

MHz 1,71 ،1,50 ،1,29 (ثالث قطع) 
جتاهاتكسب هوائي شامل اال  dBi 0,85- 

dB 20– = I/N  مسبب واحد للتداخل 
 انتشار يف الفضاء احلر

 يف اخلالء m 3داخل املباين/ cm 50الفاصل 

 (1)املالحظة  −106,1

dB 20– = I/N اجملمع 
 انتشار يف الفضاء احلر

 مسببَّي للتداخل 4
 يف اخلالء m 3/داخل املباين cm 50الفاصل 

 (1)املالحظة  −112,1
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 جزء من التقرير
 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات  )مرفق(

املستعملة معايري احلماية 
 يف الدراسة

 سيناريو التداخل
 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(MHz/dBm) 
 تعليقات

3.1.A5 تلفزيون رقمي 
 (DVB-T) 

MHz 230-174 
(VHF) 

استقبال اثبت يف اخلالء/استقبال حممول يف 
 اخلالء وداخل املباين

MHz 8/7 = Rx BW  

  dBm 90- إىل 80-  =حساسية 
 dBi 0كسب هوائي شامل االجتاهات = 

 

 (3)املالحظة 
 (dB 20– = I/N ) 

 موصى هبا يف التوصية )
ITU-R SG 6) 

واحد مسبب للتداخل برتدد مركزي يبلغ نظام 
GHz 1,38 ، 

 ،GHz 3,8=  (−dB 15)وعرض نطاق 
MHz 1 < PRF 

MCL وانتشار الفضاء احلر يف  

 يف اخلالء m 3داخل املباين/ cm 50الفاصل 

94− 
 (3)املالحظة 

 (1)املالحظة 

MHz 862-470 
(UHF) 

استقبال اثبت يف اخلالء/استقبال حممول يف 
 اخل املبايناخلالء ود

MHz 8/7 = Rx BW  

 dBm 90- إىل 80-  =حساسية 
 dBi 2,15كسب هوائي شامل االجتاهات = 

 

 (3)املالحظة 
(dB 20– = I/N 

 وصى هبا يف التوصية م)
ITU-R SG 6) 

نظام واحد مسبب للتداخل برتدد مركزي يبلغ 
GHz 1,38 ، 

 ،GHz 3,8=  (−dB 15)وعرض نطاق 
MHz 1 < PRF 

MCL ر الفضاء احلر يفوانتشا  

 يف اخلالء m 3داخل املباين/ cm 50الفاصل 

89− 
 (3)املالحظة 

 (1)املالحظة 
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 جزء من التقرير
 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات  )مرفق(

املستعملة معايري احلماية 
 يف الدراسة

 سيناريو التداخل
 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(MHz/dBm) 
 تعليقات

4.1.A5 تلفزيون رقمي 
ATSC 

MHz 88-54 
 VHF)منخفض ( 

استقبال حممول يف /استقبال اثبت يف اخلالء
 اخلالء وداخل املباين

MHz 6 = Rx BW، 
 = dBi 0 كسب هوائي شامل االجتاهات 

dB 20– = I/N  مسبب واحد للتداخل 
 انتشار يف الفضاء احلر

 يف اخلالء m 3داخل املباين/ cm 50الفاصل 

 (1)املالحظة  −122

 إمجايل
 توزيع منتظم
 km 5نصف قطر 

 يف اخلالء
r1/2 و r1/3 وr1/4  
  km2أجهزة فعالة/ 5

 ابحلد األدىن m 3فاصل 

 (1)املالحظة  −91

MHz 216-174 استقبال حممول يف /يف اخلالء استقبال اثبت
 اخلالء وداخل املباين

MHz 6 = Rx BW  

 = dBi 0 كسب هوائي شامل االجتاهات 

 مسبب واحد للتداخل  
 انتشار يف الفضاء احلر

 يف اخلالء m 3داخل املباين/ cm 50الفاصل 

 (1)املالحظة  −113

 إمجايل
 توزيع منتظم
 km 5نصف قطر 

 يف اخلالء
r1/2 و r1/3 وr1/4  
  km2أجهزة فعالة/ 5

 ابحلد األدىن m 3فاصل 

 (1)املالحظة  −84

MHz 806-470 استقبال حممول يف /استقبال اثبت يف اخلالء
 اخلالء وداخل املباين

MHz 6 = Rx BW  

 = dBi 0 كسب هوائي شامل االجتاهات 

 مسبب واحد للتداخل  
 انتشار يف الفضاء احلر

 يف اخلالء m 3/اينداخل املب cm 50الفاصل 

 (1)املالحظة  −106

 إمجايل
 توزيع منتظم
 km 5نصف قطر 

 يف اخلالء
r1/2  و r1/3وr1/4  
 ابحلد األدىن m 3فاصل   km2/أجهزة فعالة 5

 (1)املالحظة  −78
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 جزء من التقرير
 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات  )مرفق(

املستعملة معايري احلماية 
 يف الدراسة

 سيناريو التداخل
 UWBكثافة 

e.i.r.p 

(MHz/dBm) 
 تعليقات

5.1.A5  أنظمةISDB-T MHz 222-170  اثبتة / متنقلة، حممولة عرض نطاق االستقبال  
= BW Rx   429  ،500 ، 

kHz 571 

 (قطعة واحدة ) 
MHz 1,71  (ثالث قطع ) 1,29،  1,50  ، 

dBi 0,85− =    كسب هوائي شامل االجتاهات  

dB 20– = I/N  مسبب واحد للتداخل 
 انتشار يف الفضاء احلر

 يف اخلالء m 3/داخل املباين cm 50الفاصل 

 (1)املالحظة  −114,7

 اجملمع
 انتشار يف الفضاء احلر

 مسببَّي للتداخل 4
 يف اخلالء m 3/داخل املباين cm 50لفاصل ا

 (1)املالحظة  −120,7

MHz 770-470  متنقلة، حممولة عرض نطاق االستقبال/اثبتة 
= BW Rx   429  ،500 ، 

kHz 571 

 (قطعة واحدة ) 
MHz 1,71  ،1,50  ،1,29 ( ثالث قطع) 

dBi 0,85− =    كسب هوائي شامل االجتاهات  

dB 20– = I/N  مسبب واحد للتداخل 
 انتشار يف الفضاء احلر

 يف اخلالء m 3/داخل املباين cm 50الفاصل 

 (1)املالحظة  −106,1

 اجملمع
 انتشار يف الفضاء احلر

 مسببَّي للتداخل 4
 يف اخلالء m 3/داخل املباين cm 50الفاصل 

 (1)املالحظة  −112,1

6.1.A5 تلفزيون متاثلي MHz 88-54 
 VHF)منخفض ( 

استقبال حممول يف /اخلالء استقبال اثبت يف
 اخلالء وداخل املباين

dB 20– = I/N  مسبب واحد للتداخل 
 انتشار يف الفضاء احلر

 يف اخلالء m 3/داخل املباين cm 50الفاصل 

 (1)املالحظة  −115

MHz 216-174 
VHF) عايل( 

استقبال حممول يف /استقبال اثبت يف اخلالء
 اخلالء وداخل املباين

dB 20– = I/N  مسبب واحد للتداخل 
 انتشار يف الفضاء احلر

 يف اخلالء m 3/داخل املباين cm 50الفاصل 

 (1)املالحظة  −106

MHz 806-470 
(UHF) 

استقبال حممول يف /استقبال اثبت يف اخلالء
 اخلالء وداخل املباين

dB 20– = I/N  مسبب واحد للتداخل 
 انتشار يف الفضاء احلر

 يف اخلالء m 3/ملباينداخل ا cm 50الفاصل 

 (1)املالحظة  −98

 .100%ابإلرسال املتواصل أي أن عامل النشاط هو  UWBيقوم اجلهاز املستخدم لتكنولوجيا  – 1 املالحظة

 نشيطة يف آٍن معاً.  UWBتفرتض النتائج أن كل األجهزة املستخدمة لتكنولوجيا  – 2 املالحظة
جلنة الدراسات   توفرهاعلى خدمات إذاعية، فينبغي استعمال معاير احلماية اليت    UWB. لكن يف حالة التداخل من األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  dB 0 = I/N (C/I = C/N)مال  ابستع  الدراسات  أجريت هذه  –  3  املالحظة

 ..ITU-R SM.2057من التقرير  8يف التذييل  الواردة dB 20– = I/Nوهي  ITU-Rالتابعة للقطاع  6



 ITU-R SM.1757-0 42التوصية 

 (BSS) يةالساتل  ةاإلذاعيدمة اخل 2.5.1.1.1

 جزء من التقرير

 خصائص احملطة املتأثرة النطاقات الرتددية اخلدمة/التطبيقات  )مرفق(

معايري احلماية 
املستعملة يف 

 الدراسة
 سيناريو التداخل

 UWB e.i.r.pكثافة 

(MHz/dBm) 
 تعليقات

1.2.A5   اخلدمة اإلذاعية
 الساتلية 

BSS (S) 

SDARS 

MHz 1 492-1 452 
 و

MHz 2 345-2 320 

  = MHz 4,2عرض نطاق االستقبال

K 158= T  
 Rx  110,4−  =ضوضاء dBm  

إىل  0كسب هوائي االستقبال = 
dB 5 

dB 20– = I/N اجملّمع 
 خسارة مسري يف الفضاء احلر

 منهجية حتمية
سيناريو داخل املباين يستند 

 UWBإىل جهازي 

  UWBمن أجل أجهزة  −90,3
 اينداخل املب

كسب اهلوائي على 
 °90و °25ارتفاع بَّي 
 

اخلالء يستند إىل  يف سيناريو
 m 3 على مسافةأجهزة،  4

  UWBمن أجل أجهزة  −93,3
 يف اخلالء

2.2.A5   اخلدمة اإلذاعية
 الساتلية  

BSS (S) 
E-SDR 

MHz 1 492-1 467 
 

  = MHz 5عرض نطاق االستقبال
K/dB 24,6− = G/T 

 dB 5إىل  Rx = 0كسب هوائي 

dB 20– = I/N  أجهزةUWB وحيدة بفاصل 
m 0,5 

104,2−  

  يبلغ   ن بفاصل ا إمجايل، جهاز 
m 3   (dB 3    م ألجهزة )تعددة 

93,4−  

3.2.A5   اخلدمة اإلذاعية
 الساتلية  

BSS (S) 

SDMB 

MHz 2 655-2 605 عرض نطاق االستقبالMHz 25 

=  

K 150= T  
BER = 2 × 10−4 

 = dB 3  سوية الضوضاء
MHz/dBm 112,2− = Rx 

 ضوضاء

dB 20– = I/N  جهازUWB  واحد بفاصل
 m 3يبلغ 

81,9−  

 ،اجملّمع

 منهجية مونت كارلو
على كثافة   5%عامل نشاط

قدرها  أنظمة مسببة للتداخل
/100km2 

88−  

4.2.A5   اخلدمة اإلذاعية
 الساتلية 

BSS (S) 

MHz 1 492-1 452 
 

  = MHz 25عرض نطاق االستقبال

K 100 = T  

 كسب هوائي االستقبال لكل الزوااي 

dBi 5 =  

dB 20– = I/N جهاز  UWB واحد بفاصل
 cm 36يبلغ 

 خسارة يف الفضاء احلر
 منهجية حتمية

 (1 املالحظة) −116,8
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 جزء من التقرير

 )مرفق(
معايري احلماية  خصائص احملطة املتأثرة النطاقات الرتددية اخلدمة/التطبيقات 

املستعملة يف 
 الدراسة

 UWB e.i.r.pكثافة  سيناريو التداخل

(MHz/dBm) 

 تعليقات

5.2.A5   اخلدمة اإلذاعية
 الساتلية 

BSS (S) 

MHz 2 360-2 310 عرض نطاق االستقبالMHz 25 =  

K 100 = T 
لكل  Rx  = dBi 5هوائي كسب 

 الزوااي

dB 20– = I/N جهاز  UWB واحد بفاصل
 cm 36يبلغ 

 راحلفضاء يف الخسارة 
 منهجية حتمية

 (1 املالحظة) −112,5

اخلدمة اإلذاعية   
 الساتلية 

BSS (S) 

MHz 2 655-2 535 عرض نطاق االستقبالMHz 25 =  

K 100 = T 
لكل  Rx = dBi 5كسب هوائي 

 الزوااي

dB 20– = I/N جهاز  UWB واحد بفاصل
 cm 36يبلغ 

 خسارة يف الفضاء احلر
 منهجية حتمية

 (1 املالحظة) −111,7

 من املستقبل وعلى افرتاضات متحفظة.  UWBدراسة قائمة على القرب الشديد ألجهزة  – 1 املالحظة
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 مو على خدمات العل UWBأثر  6.1.1.1
 (EESS)  الساتلية خدمة اسكتشاف األرض  1.6.1.1.1

 جزء من التقرير
 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات )مرفق(

معايري احلماية 
 حتليل مرجعي املستعملة يف الدراسة

 .UWB e.i.r.pكثافة 

(MHz/dBm)   أو احلد األدىن
 ملسافة الفصل

 تعليقات

1.1.2.1.A6 EESS   أرض إىل(
 الفضاء(

MHz 2 110-2 025  ساتل كسب هوائي ال   =  dBi 0  التوصية 
 ITU-R SA.609-1 

 اجملمنعتداخل 
يف  UWB :%20 تشغيل

  داخل املباين 80%اخلالء، 
الفضاء  يف خسارة مسري

 جدار بسبب توهَّي  dB 12احلر

 −55إىل  −15
 جهاز 000 10إىل  10من أجل 

km2/UWB
 على التوايل  

 
 

 (1 املالحظة)

2.1.2.1.A6 EESS   فضاء إىل(
 األرض( 

MHz 2 290-2 200   احملطة منطل كسب هوائي
 لألرض

dBi 31 = 

 التوصية 
 ITU-R SA.609-1 

 تداخل اجملمنع
يف  UWB :%20تشغيل 

  داخل املباين 80%اخلالء، 
خسارة مسري يف الفضاء 

 توهَّي بسبب جدار  dB 12احلر
التداخل: تكاملية  أسلوب

)1R = 10 km( 

 )داخل املباين( −52من أجل 
 خلالء()يف ا −62

 km 3مسافة احلماية 
إىل  10من أجل   km 9,9إىل
  UWB /km2جهاز 1 000 

 على التوايل
 

 (1 املالحظة)
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 جزء من التقرير
 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات )مرفق(

معايري احلماية 
 حتليل مرجعي املستعملة يف الدراسة

 .UWB e.i.r.pكثافة 

(MHz/dBm)   أو احلد األدىن
 ملسافة الفصل

 تعليقات

2.2.1.A6 EESS  فضاء إىل(
 األرض( 

MHz 8 400-8 025 حملطة األرض  كسب هوائي
 مّضمن يف معايري احلماية

الكسب األقصى للهوائي 
dBi 55 = 

 التوصية
 ITU-R SA.1026-3 

 منعاجملتداخل 
 ( km2/نشيطجهاز    1 000ريفي )

 m 10 ةفاصلمسافة 
 الفضاء احلر يف خسارة مسري

يف  UWB :%20 تشغيل
  داخل املباين 80%اخلالء، 
  كليالتداخل:   أسلوب

)1R 10 =-30 (km 

 (1 املالحظة) −41

MHz 8 400-8 025 كل يف   كسب اهلوائي
 dBi 0  = االجتاهات

حرارة ضوضاء النظام 
=K 130  

dB 20− = I/N 

  يف   ، خسارة مسري اجملمنع تداخل  
 الفضاء احلر 

يف    UWB  :%20  تشغيل 
 داخل املباين؛   80%اخلالء،  

 ، dB 10توهَّي داخل املباين   
 منهجية تكاملية 

  km2/ نشيط جهاز    500حضري:  
  m 20تبلغ  مع منطقة استبعاد  

 .  km 5  يبلغ   ونصف قطر 
جهاز    50يف الضواحي:  

تبلغ  عاد  مع منطقة استب   km2/ نشيط 
m 40   يبلغ    ونصف قطرkm 10 

 : −63,7حضري
 : −53,7يف الضواحي 

 (1 املالحظة)
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 جزء من التقرير
 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات )مرفق(

معايري احلماية 
 حتليل مرجعي املستعملة يف الدراسة

 .UWB e.i.r.pكثافة 

(MHz/dBm)   أو احلد األدىن
 ملسافة الفصل

 تعليقات

(النشيطة)الساتلية  خدمة استكشاف األرض  

1.1.1.A6 EESS )نشيطة( 
مقياس ارتفاع 

 حممول جواً 

MHz 5 460-5 140 

MHz 5 570-5 250 

 جهاز النظري
  = dBi 32,2كسب اهلوائي

MHz/dBm 113− 
 

 عاجملمن تداخل 
يف  UWB :%20 تشغيل

  داخل املباين 80%اخلالء، 
الفضاء  يف خسارة مسري

 جداربسب توهَّي  dB 17احلر

 −33إىل  −3
 جهاز 000 10إىل  10من أجل 

UWB/km2  على التوايل 
 
 

 (1 املالحظة)

2.1.1.A6 EESS 
رادار : )نشيطة(

 بفتحة تركيبية

MHz 5 570-5 250  ابلنسبة إىل نظريالزاوية 
  تلالسا

32,5° 
  = dBi 42,7كسب اهلوائي

MHz/dBm 115,3− 
 

 تداخل اجملمنع
يف  UWB :%20تشغيل 

  داخل املباين 80%اخلالء، 
خسارة مسري يف الفضاء 

 توهَّي بسب جدار  dB 17احلر

 −41إىل  −11
 جهاز 000 10إىل  10من أجل 

UWB/km2  على التوايل 
 
 

 (1 املالحظة)

4.1.A6 EESS (منفعلة) MHz 1 427-1 400  خصائص األجهزة املستعملة
 يف حتليل األثر

  9كســــــــب هوائي الســــــــاتل = 
 dBi 35إىل 

 

 

 .ITU-R RSيةالتوص

1029-2 
من   5%إىل    1توزيع من  

 وفقاً معايري التداخل 
تصال من البيان ال

ITU-R WP 7C 

تداخل اجملمنع، خسارة مسري يف 
  الفضاء احلر

 dB 17ن ار جدبسبب توهَّي  
يف اخلالء  UWB: %20نشر 

 80%و

 121-إىل  91-
 جهاز 000 10إىل  10من أجل 

km2/UWB
 على التوايل  

 
 

 (1 املالحظة)

MHz 70,75-64,25 

MHz 72,50-70,75 

خصائص أجهزة املسح 
املخروطي املستعملة يف حتليل 

 األثر
كسب هوائي الساتل 

=dBi 38.8  

 .ITU-R RS يةالتوص

1029-2 
معايري من  5%توزيع 

 أعاله انظرالتداخل. 

 مسبب تداخل اجملمنع
 خسارة مسري يف الفضاء احلر

  dB 17 جدرانتوهَّي بسبب 
يف اخلالء  UWB :%20نشر 

 80%و

 94-إىل  64-
 جهاز 000 10إىل  10من أجل 

km2/UWB
 على التوايل  

 
 

 (1 املالحظة)
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 جزء من التقرير
 خصائص احملطة املتأثرة نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات )مرفق(

معايري احلماية 
 حتليل مرجعي املستعملة يف الدراسة

 .UWB e.i.r.pكثافة 

(MHz/dBm)   أو احلد األدىن
 ملسافة الفصل

 تعليقات

GHz 10,7-10,6   خصائص أجهزة املسح املخروطي
 ألثر املستعملة يف حتليل ا 

  36كسب هوائي الساتل =
 dBi 45إىل 
 

 .ITU-R RS يةالتوص

1029-2 
من معايري  5%توزيع 

 التداخل. انظر أعاله

 مسبب تداخل اجملمنع
 الفضاء احلر يف خسارة مسري

  dB 17 جدرانبسبب  توهَّي
يف اخلالء  UWB :%20نشر 

 80%و

 −90إىل  −60
 جهاز 000 10إىل  10من أجل 

UWB/km2  توايلعلى ال 
 

 (1 املالحظة)

4.1.A6 EESS (منفعلة( GHz 24-23,6   خصائص أجهزة املسح املخروطي
 املستعملة يف حتليل األثر 

   =  EESS كسب هوائي 
dBi 52 

 .ITU-R RSيةالتوص

1029-2 
من معايري  5%توزيع 

 التداخل. انظر أعاله

 اجملمنعتداخل 
ريفية( الالة احل)يف  123كثافة ال
 453ضواحي( و )يف حالة 330و

  km2/ضرية( سيارةاحلالة احل)يف 

 8السيارات جمهزة مبا قد يصل إىل 
 (SRRs)رادارات قصرية املدى 

من السيارات تستعمل  %100
 SRRالردارات 

 خسارة مسري يف الفضاء احلر 

 للحالة الريفية −70,6
 حلالة الضواحي −74,8
 للحالة احلضرية −76,2

من  100% تشغيل
 ة املدىقصري  راداراتال

(SRR)  العاملة عند 
41,3− MHz/dBm 

يسفر عن تداخل يتجاوز 
مبقدار يصل  EESSعتبة 

مع  dB 34,9إىل 
من معايري  1% توزيع

 التداخل

 . 5%بعامل نشاط يبلغ  نشيطة يف آٍن معاً  UWBكل األجهزة املستخدمة لتكنولوجيا تكون  تفرتض النتائج أن  – 1 املالحظة
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 (SRS) حباث الفضائيةاألخدمة  2.6.1.1.1
 جزء من التقرير

ةاملتأثر خصائص احملطة  نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات )مرفق(  
معايري احلماية املستعملة يف 

 حتليل مرجعي الدراسة
 .UWB e.i.r.pكثافة 

(MHz/dBm)  
 تعليقات

1.2.A6 SRS  أرض إىل(
 الفضاء(

MHz 2 110-2 025  كسب هوائي
  = dBi 0الساتل

 ITU-R SA.609-1صية  التو 
من معايري 1%  توزيع

 التداخل

 اجملمنعتداخل 
 داخل املباين %20
 يف اخلالء %80

 الفضاء احلر يف خسارة مسري
dB 12 جدار بسبب توهَّي 

 75-إىل  45-
  000 10إىل  10من أجل 

 km2/UWBجهاز
 على التوايل  

 
 

 (1 املالحظة)

2.2.A6 SRS  فضاء إىل(
 األرض(

MHz 2 290-2 200  التوصية  منطية لألرضحمطةITU-R SA.609-

1 
من معايري  1% توزيع

 التداخل

 اجملمنعتداخل 
 الفضاء احلريف خسارة مسري 

  كليالتداخل:   أسلوب
(1R  =10  30إىل km) 

، مسافة الفصل 70- لابلنسبة 
من  km 29,5 إىل km 6 هي

 000 10إىل  10أجل 
km2/UWBجهاز

 على التوايل  

 

2.2.A6 SRS  فضاء إىل(
 األرض(

MHz 8 450-8 400  التوصية   منطية لألرضحمطةITU-R SA.1157 
من معايري  1% توزيع

 التداخل
 

 

 تداخل اجملمنع
 (km2/جهاز فعال 100ريفي )
 km 4 فاصل

 الفضاء احلر يف خسارة مسري
  كليالتداخل:   أسلوب

(1R  =10  30إىل km) 

، مسافة الفصل 70- لابلنسبة 
من أجل  km 12 إىل m 10هي 
 جهاز 000 10إىل  10

km2UWB/
 على التوايل  

 
 

 (1 املالحظة)

 .5% يبلغبعامل نشاط  آٍن معاً نشيطة يف  UWBتفرتض النتائج أن كل األجهزة املستخدمة لتكنولوجيا  – 1 املالحظة
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 (RAS)خدمة علم الفلك الراديوي  3.6.1.1.1

 جزء من التقرير

ةخصائص احملطة املتأثر  نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات )مرفق(  
معايري احلماية املستعملة يف 

 حتليل مرجعي الدراسة

 UWBكثافة 

e.i.r.p. 

(MHz/dBm) 

 

 تعليقات

3.A6  تواصلالرصد 
خدمة علم الفلك 

  RASالراديوي 
 )نطاق عريض(

MHz 614-608 
 (3 املالحظة)

 مكافئي وحيد

 = dBi 0 كسب هوائي 

 ،جممنع ITU-R RA.769 التوصية 
 يف اخلالء( km2 ،%20/نشيطة UWB أجهزة 5)
 (1 املالحظة)

 (2 املالحظة) −113,2

 تواصلالرصد  
خدمة علم الفلك 

  RASالراديوي 
 )نطاق عريض(

MHz 1 400,0-1 330,0 مكافئي وحيد 

 = dBi 0 كسب هوائي 

 جممنع، ITU-R RA.769 التوصية 
 (يف اخلالء km2 ،%20/نشيطة UWBأجهزة  5)
 (1 املالحظة)

 (2 املالحظة) −111,4

 تواصلالرصد  
خدمة علم الفلك 

  RASالراديوي 
 )نطاق عريض(

MHz 1 427,0-1 400,0  مكافئي وحيد 

 = dBi 0 كسب هوائي 

 جممنع، ITU-R RA.769 التوصية 
 يف اخلالء( km2 ،%20/نشيطة UWBأجهزة  5)
 (1 املالحظة)

 (2 املالحظة) −111,4

  (RAS)خدمة  
 رصد اخلط الطيفي 

 )نطاق ضيق(

MHz 1 613,8-1 610,6 مكافئي وحيد 

 = dBi 0 كسب هوائي 

 جممنع، ITU-R RA.769 التوصية 
 يف اخلالء( km2 ،%20/نشيطة UWBأجهزة  5)

 (1)املالحظة 

 (2)املالحظة  −90,6

  (RAS)خدمة  
 رصد اخلط الطيفي 

 (عريض)نطاق 

MHz 1 670,0-1 660,0 مكافئي وحيد 

 = dBi 0 كسب هوائي 

 جممنع، ITU-R RA.769 التوصية 
 يف اخلالء( km2 ،%20/نشيطة UWBأجهزة  5)

 (1)املالحظة 

 (2)املالحظة  −103,8

  (RAS)خدمة  
 رصد اخلط الطيفي 

 )نطاق ضيق(

MHz 1 722,2-1 718,8 مكافئي وحيد 

 = dBi 0 كسب هوائي 

 جممنع، ITU-R RA.769 التوصية 
 يف اخلالء( km2 ،%20/نشيطة BUWأجهزة  5)

 (1)املالحظة 

 (2)املالحظة  −90,2
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 جزء من التقرير

ةخصائص احملطة املتأثر  نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات )مرفق(  
معايري احلماية املستعملة يف 

 حتليل مرجعي الدراسة

 UWBكثافة 

e.i.r.p. 

(MHz/dBm) 

 

 تعليقات

3.A6  خدمة(RAS)  
 رصد اخلط الطيفي 

 (عريض)نطاق 

MHz 2 690,0-2 655,0 مكافئي وحيد 

 = dBi 0 كسب هوائي 

 جممنع، ITU-R RA.769 التوصية 
 يف اخلالء( km2 ،%20/نشيطة UWBأجهزة  5)

 (1)املالحظة 

 (2 )املالحظة −100,0

  (RAS)خدمة  
 رصد اخلط الطيفي 

 (عريض)نطاق 

MHz 2 700,0-2 690,0 مكافئي وحيد 

 = dBi 0 كسب هوائي 

 جممنع، ITU-R RA.769 التوصية 
 يف اخلالء( km2 ،%20/نشيطة UWBأجهزة  5)

 (1)املالحظة 

 (2)املالحظة  −100,0

  (RAS)خدمة  
 رصد اخلط الطيفي 

 )نطاق ضيق(

MHz 3 267,0-3 260,0 مكافئي وحيد 

 = dBi 0 كسب هوائي 

 جممنع، ITU-R RA.769 التوصية 
 يف اخلالء( km2 ،%20/نشيطة UWBأجهزة  5)

 (1)املالحظة 

 (2)املالحظة  −82,9

  (RAS)خدمة  
 رصد اخلط الطيفي 

 )نطاق ضيق(

MHz 3 339,0-3 332,0 مكافئي وحيد 

 = dBi 0 كسب هوائي 

 ع،جممن  ITU-R RA.769 التوصية 
 يف اخلالء( km2 ،%20/نشيطة UWBأجهزة  5)

 (1)املالحظة 

 (2)املالحظة  −82,9

  (RAS)خدمة  
 رصد اخلط الطيفي 

 )نطاق ضيق(

MHz 3 352,5-3 345,8 مكافئي وحيد 

 = dBi 0 كسب هوائي 

 جممنع، ITU-R RA.769 التوصية 
 يف اخلالء( km2 ،%20/نشيطة UWBأجهزة  5)

 (1)املالحظة 

 (2)املالحظة  −82,9

  (RAS)خدمة  
 رصد اخلط الطيفي 

 (عريض)نطاق 

MHz 4 990,0-4 800,0 مكافئي وحيد 

 = dBi 0 كسب هوائي 

 جممنع، ITU-R RA.769 التوصية 
 يف اخلالء( km2 ،%20/نشيطة UWBأجهزة  5)

 (1)املالحظة 

 (2)املالحظة  −93,4

  (RAS)خدمة  
 رصد اخلط الطيفي 

 (عريض)نطاق 

MHz 5 000,0-4 990,0 مكافئي وحيد 

 = dBi 0 كسب هوائي 

 جممنع، ITU-R RA.769 التوصية 

 يف اخلالء( km2 ،%20/نشيطة UWBأجهزة  5)
 (1)املالحظة 

 (2)املالحظة  −93,4
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 جزء من التقرير

ةخصائص احملطة املتأثر  نطاقات الرتدد اخلدمة/التطبيقات )مرفق(  
معايري احلماية املستعملة يف 

 حتليل مرجعي الدراسة

 UWBكثافة 

e.i.r.p. 

(MHz/dBm) 

 

 تعليقات

3.A6  خدمة(RAS)  
 رصد اخلط الطيفي 

 )نطاق ضيق(

MHz 6 675,2-6 650,0 مكافئي وحيد 

 = dBi 0 كسب هوائي 

 جممنع، ITU-R RA.769 التوصية 
 يف اخلالء( km2 ،%20/نشيطة UWBأجهزة  5)

 (1)املالحظة 

 (2)املالحظة  −77,9

  (RAS)خدمة  
 رصد اخلط الطيفي 

 (عريض)نطاق 

GHz 24-23,6 مكافئي وحيد 

 = dBi 0 كسب هوائي 

 جممنع، ITU-R RA.769 التوصية 
 يف اخلالء( km2 ،%20/نشيطة UWBأجهزة  5)

 (1)املالحظة 

 (2)املالحظة  −109,2

  (RAS)خدمة  
 رصد اخلط الطيفي 

 (عريض)نطاق 

GHz 79~ مكافئي وحيد 

 = dBi 0 كسب هوائي 

 جممنع، ITU-R RA.769 التوصية 
 يف اخلالء( km2 ،%20/نشيطة UWBأجهزة  5)

 (1)املالحظة 

 (2)املالحظة  −97,4

 من خسارة املعطيات بسبب التداخل.  2%وكسر  10%بنسبة من الوقت تبلغ  P.452 R-ITU، وُحسبت خسارة املسري ابلتوصية )km) = 500 oRm  0= 3 1Rاستعملت التحاليل منهجية اجلمع  - 1املالحظة 
 .معاً نشيطة يف آٍن  UWBتفرتض النتائج أن كل األجهزة املستخدمة لتكنولوجيا  - 2املالحظة 
   6املرفق من  2.5.1.2.3.6القصوى تتعلق بعوامل خاصة ابملوقع ويتعَّّي حساهبا على أساس كل حالة على حدة )انظر املثال الوارد يف الفقرة  .UWB e.i.r.pت أن كثافة ُتظهر الدراسة اليت أجرهتا إحدى اإلدارا - مالحظة
 (. ITU-R SM.2057ابلتقرير 
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 UWBأثر عدد أجهزة بث  2.1.1
الرتاكمية على مدى عدد من   (PSD)أن متوسط الكثافة الطيفية للقدرة ITU-R SM.2057تقرير اليف  واردة أظهرت نتائج دراسة

، أو أهنا تزداد ببطء مع ازدايد عدد ةملموس بزايدة PSDالتوزيعات يزداد مع عدد أجهزة البث حىت قيمة معيّنة ال تزداد بعدها 
 PSDالكثافة مبعظم  املتأثرموقع املستقبل األكثر قرابً من  UWBرسالت امل بعضلمسافة. وتساهم ل اليت تصنف تبعاً أجهزة البث 

الرتاكمية مقابل عدد  PSDالثابتة متوسط  .e.i.r.pعن كثافة  1املثال الوارد يف الشكل يبَّّي . املتأثرالرتاكمية عند هوائي املستقبل 
 (. مل االجتاهاتهبوائي شا تنوعي يف مركز املنطقة متأثرمستقبل  ابملقارنة معلمسافة )املصنفة تبعاً لأجهزة البث 

 1الشكل 
  لنماذج m 1 000 × m 1 000لمسافة يف منطقة  املصنفة تبعاً ل عدد أجهزة البث  ابلنسبة إىلالرتاكمية  PSDالكثافة متوسط 

 توزيعات عشوائية   شعاعني معدلني )خطوط متقطعة( من أجل ذات ( و املتصلةشعاعني )اخلطوط   ذاتانتشار  
 −MHz/dBm 41,3 تبلغ  .UWB E.I.R.P( لكثافة يكخط مس) 200( ورفيعاً   خطاً ) 80 ل

 
على   UWB  تستعمل تكنولوجياأبثر األجهزة اليت    تتعلق  ةوميداني  ةقياسات اختبار خمتربيلجداول ملّخصة   2.1

 ضمن خدمات االتصاالت الراديوية  العاملةنظمة  األ
معيّنة مع أنظمة بعض خدمات  UWBوميدانية للوقوف على أثر تداخل إشارة  مت إجراء دراسات قياس يف اختبارات خمتربية

 حمددة ال تغطي ابلضرورة كل احلاالت أو أتخذ  UWB  أولية  االتصاالت الراديوية. وقد أجريت القياسات يف شروط حمددة وبنماذج
 يف احلسبان. ITU-R معايري احلماية املتفق عليها ضمن القطاع
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الربيد ابستثناء االتصاالت املتنقلة  ضمن اخلدمة املتنقلة    العاملةنظمة  األعلى    UWBتعلق أبثر األجهزة اليت تستخدم تكنولوجيا  ت  ةوامليداني  ةاملختربي  اتختبار قياسات اال 1.2.1
 ( IMT-2000)  2000-الدولية

 UWBكنولوجيا تأثر جهاز واحد يستخدم  1.1.2.1
 اخلدمة 
ارالغاية من االختب املرجع املتأثرة  النتائج خصائص جهاز  UWB تشكيلة االختبار 

خدمات النظام 
العاملي لالتصاالت 

   GSMاملتنقلة 
 الوصلة اهلابطة

(MHz 1 800) 

 ابلتقرير،  7املرفق 
 A7.1.1ن الفقرات

 A7 .6.1.1و

 UWBI/Cقياسات اختبار لتحديد 
من  GSMاملطلوبة  حلماية مهتفة 

جهاز واحد يستعمل تكنولوجيا 
UWB  هافيبيئة خمترب متحكم يف 

  GPRSمتنقلاملهتفة املتأثر هي هاتف 
 متوفر جتارايً 

ُيصدر إشارة حمطة القاعدة جبهاز اختبار 
  Agilent 8960سلكية  اتصاالت ال

 اتتطبيق االختبار  يدير 10السلسلة 
)الصيغة  E1968A GSM/GPRS ةاملتنقل

A.03.32 ) 
املتبقية  BERاالختبارات نسبة  قيست يف

ت اإلشارات األربعة املستقبلة لسواي
( dBm 84-و 90-و 96-و −102)

وتطابق  .(CS-1, CS-2)التشفري  ونظامي
سوية احلساسية  dBm 102- القيمة

 يف على النحو احملدد املرجعية للمهتفة )
3GPP TS 05.05/45.005 ) 

متطابق مع  UWBمصدر نبضات 
 قواعد الوالايت املتحدة األمريكية

خمتلفاً من إشارات  منطاً  30ُيستعمل 
UWB  القائمة على النبضات )خالئط

ثنائي /وأحادي PPMو PRFمن 
 الطور(

تعاد اختبارات املخترب أيضاً مع مرسل 
OFDM UWB  متعدد النطاقات

متطابق مع أنظمة الوالايت املتحدة )
 األمريكية( يف ثالثة نطاقات

MHz 528  3,432متمركزة حول  
 GHz 4,488و 3,960و

 

UWBI/C = 11 dB 
يف  MB-OFDM UWBمل تؤثر إشارة  

اهلابطة من  GSMلوصلة  BERمعدل 
مستقبلة =  GSMأجل سوية إشارة 

dBm 102− التشفري  ولكال نظامي 
CS-1 وCS-2  

 

اخلدمات العاملة 
لالتصاالت الراديوية 

   GSMأبسلوب الرزم
 الوصلة اهلابطة

(MHz 1 800) 

 ابلتقرير  7املرفق 
 A7 .5.1.1الفقرة  

لتحديد نسبة  خمتربيةقياسات 
UWBI/C  املطلوبة  حلماية مهتفة

GPRS  من جهاز واحد يستعمل
يف بيئة خمترب  UWBتكنولوجيا 

 فيهامتحكم 

متوفر     GPRSمتنقل هي هاتف    ة املتأثر املهتفة  
 جتارايً 

توّلد إشارة حمطة القاعدة جبهاز اختبار  
السلسلة    Agilent 8960سلكية    اتصاالت ال 

 E1968Aل تطبيق االختبار املتنقل  يشغّ   10

GSM/GPRS    الصيغة(A.03.32 ) 
  ات الفدر يف  طأ  اخل معدل  قيست يف االختبارات  

(BLER)    لسوايت اإلشارات األربعة املستقبلة
  ونظامي (  −85و   −90و   −95و   −100) 

  وتطابق القيمة .  (CS-1, CS-2)التشفري  
100−  dBm   يف املبينة    سوية احلساسية املرجعية 

3GPP TS 51.010-1 V5.9.0 S  
 DCS من أجل مهتفة    2.1.16.14 قسم 

 1  فئة ال من    800 1

متطابق مع  UWBمصدر نبضات 
 قواعد الوالايت املتحدة األمريكية

منطاً خمتلفاً من إشارات    30ُيستعمل  
UWB    القائمة على النبضات )خالئط

ثنائي  / وأحادي   PPM و   PRFمن  
 الطور( 

مرسل تعاد اختبارات املخترب أيضاً مع و 
OFDM UWB  متعدد النطاقات

متطابق مع قواعد الوالايت املتحدة )
األمريكية( يف ثالثة نطاقات 

MHz 528 3,960متمركزة حول و 
 GHz  4,488و
 

UWBI/C =0 1 dB 
 CS-2 و CS-1التشفري  لنظامي
 كليهما

 MB-OFDM UWBمل تؤثر إشارة 
  GPRSلوصلة  BLERمعدليف 

ستقبلة اهلابطة من أجل سوية إشارة م
 =dBm 100−  خلطيت التشفريCS-1 

 كلتيهما  CS-2و
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 اخلدمة 
ارالغاية من االختب املرجع املتأثرة  النتائج خصائص جهاز  UWB تشكيلة االختبار 

الوصلة اهلابطة 
 خلدمات

GSM/GPRS 

MHz 1 800 

 

 ابلتقرير  7املرفق 
 

اختبارات ميدانية لتحديد حد كثافة 
UWB e.i.r.p.  املناسب
(MHz/dBm)  نطاقالمن أجل 

MHz 1 800 ل GSM/GPRS 
والذي سيضمن، يف شروط 

از واحد جه وجوداالختبار، أن 
على  UWBيستعمل تكنولوجيا 

مقربة من مهتفة لن يطلق آلية 
 إرسال القاعدة حتكم ابلقدرة حملطة

BTS  مهتفة يف بيئة اليت ختدم
 داخل املباين

 

 GSMاسُتعملت شبكة ومهتفات 
جتارية لالختبارات مبساعدة  GPRSو

 مشّغل خلوي متنقل كبري
 ونوعيةاسُتعملت قدرة إرسال حمطة القاعدة  

 GSMملهتفة  RxQualاإلشارة املستقبلة 
 مراقبة.كمعلميت 

خدمات واسُتعمل الصبيب من أجل 
GPRS BLER و LLC 

 

متطابق مع  UWBمصدر نبضات 
 قواعد الوالايت املتحدة األمريكية

منطًا خمتلفًا من إشارات  19ُيستعمل 
UWB  القائمة على النبضات )خالئط

ثنائي /وأحادي PPM و PRFمن 
 الطور(

قع اجلهاز الذي يستعمل تكنولوجيا ي
UWB  30على بعد cm  من املهتفة

 ة املتأثر 
 

 53-أعلى من  .e.i.r.pعتبة قيم  
MHz/dBm مسموح به  )وهو قناع

الوالايت املتحدة املريكية من  حاليًا يف
أجل األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا 

UWB وابفرتاض يف داخل املباين .)
درها فضاء حر قيف خسارة مسري 

dB 27  30على مدى cm  وتدرج
، فإن نسبة dB 7عرض نطاق قدره 

UWBI/C  اليت ُرصدت يف هذه التجربة
وهذا أدىن  dB 4و dB 3-ترتاوح بَّي 

املطلوبة حلماية  dB 11بكثري من قيمة 
 .GPRSو GSMأنظمة  
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 UWB أثر األجهزة املتعددة اليت تستخدم تكنولوجيا 2.1.2.1
 اخلدمة 
رجعامل املتأثرة  النتائج خصائص جهاز  UWB تشكيلة االختبار الغاية من االختبار 

 خدمات وصلة هابطة
GSM/GPRS 

(MHz 1 800) 

من  4القسم 
التقرير، 

 A4.1.3.4 الفقرة

اختبارات خمتربية لقياس معدل 
BER (RBER)  املتبقي يف

 GSM هابطة وصلةخدمات 
ومعدل خطأ الفدرات 

(BLER)  يف وصلةGPRS 
 بوجود اهلابطة 

من مرسالت  8و 4و 2و 1
UWB قياسات النشيطة .

االختبار لتحديد نسبة 
UWBI/C  الزمة حلماية مهتفة

GSM  من أجهزة متعددة
 UWBتستخدم تكنولوجيا 

 

هي هاتف  ةاملتأثر املهتفة 
GSM  ًمتنقل متوفر جتاراي 
إشارة حمطة القاعدة  يصدر

 جبهاز اختبار اتصاالت ال
بار تطبيق االخت يديرسلكية 
 املتنقل 

E1968A GSM/GPRS  
 ( A.03.32)الصيغة 

نسبة  االختبارات قيست يف
BER  املتبقية لسوية اإلشارة

 90-املستقبلة عند املهتفة 
dBm واسُتعمال نظام .

اخلدمة مع CS-2  التشفري
GPRS 

 UWBحدود البث ملصادر 
 الثمانية متطابقة مع قواعد
 الوالايت املتحدة األمريكية

منطاً خمتلفاً من  30ُيستعمل 
القائمة على  UWBإشارات 

 PRFالنبضات )خالئط من 
 ثنائي الطور(/وأحادي PPMو
 

 

، توفر النتائج أدلة جتريبية أبن اإلضافة GSMابلنسبة حلالة 
 UWBإشارات  جتميعاخلطية للقدرة تنطبق بشكل جيد على 

آخذين يف  GPRS اخلدمات من أجل مماثلةيتم التوصل لنتائج 
 UWBIبار املتوسط اللوغاريتمي لقيم االعت

، يزداد املتوسط UWBابلنسبة للعدد املعَّّي من مصادر 
 النشيطة UWBخطياً مع عدد مرسالت  UWBI/Cاللوغاريتمي 

 

 خدمات وصلة هابطة
GSM/GPRS 

(MHz 1 800) 

 من التقرير،  7املرفق 
الفقراتن 
6.1.1.A7 

 A7.3.1و

اختبارات ميدانية لتحديد حد 
املناسب  .UWB e.i.r.pكثافة 

(MHz/dBm)  من أجل
 MHz 1 800نطاق ال

  GSM/GPRSخلدمات
والذي سيضمن، يف شروط 

جهاز  وجوداالختبار، أن 
واحد يستعمل تكنولوجيا 

UWB على مقربة من مهتفة 
القدرة يف لن يطلق آلية حتكم 

مهتفة يف اليت ختدم  BTSحملطة 
 بيئة داخل املباين 

 

ات  اسُتعملت شبكة ومهتف 
GSM   و GPRS    التجارية

لالختبارات مبساعدة مشّغل  
 خلوي متنقل كبري 

تقع األجهزة اليت تستخدم 
  بعدعلى  UWBتكنولوجيا 

30 cm 50و cm  من املهتفة
على ختوم اخللية وكذلك  ةاملتأثر 

 قرب سيناريوهات حمطة القاعدة
اسُتعملت قدرة إرسال حمطة 

القاعدة وجودة اإلشارة 
ملهتفة  RxQualاملستقبلة 

GSM  .كمعلميت املراقبة 
 GPRSومن أجل اخلدمات

استعمل  BLERومعدل 
 الوصلة اهلابطةLLC والصبيب 

 

ُتستعمل أجهزة متعددة 
 UWBتستخدم تكنولوجيا 

متطابقة مع قواعد الوالايت 
 4و 2و 1املتحدة األمريكية: 

تجارب يف داخل املباين التُنفنذ 
ويف اخلالء على السواء عند 

 63-تبلغ  .e.i.r.pكثافة 
MHz/ dBm  3من أجل و 

 UWBأمناط من إشارات 
 

 
 

GSM   :داخل املباين 
  حملطة قاعدة   مل يُلحظ احنطاط 

من    cm  50أو    BSمن    ة قريب 
 حافة اخللية 

ابلنسبة حلافة اخللية بفاصل  
cm 30  ليس من الواضح أثر ،

أجهزة متعددة تستخدم  
، بسبب  UWBتكنولوجيا  

 عوامل بيئية جزئياً 

داخل  GPRSات خدم
 املباين:

ال أثر قابل للقياس على أداء 
بصرف النظر  املتأثراملستقبل 

أو  UWBعن منط إشارة 
عدد املرسالت لكل 

 سيناريوهات االختبار 
 

GSM :يف اخلالء 
أداء  ال احنطاط يف نوعية

بصرف النظر  املتأثراملستقبل 
أو  UWBعن منط إشارة 

عدد املرسالت لكل 
 ت االختبارسيناريوها

 يف اخلالء: GPRSخدمات 
ال أثر قابل للقياس على أداء 

لكل  املتأثراملستقبل 
 سيناريوهات االختبار 
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 IMT-2000ضمن   العاملةنظمة األعلى  UWBتكنولوجيا  تستعملأبثر األجهزة اليت  ةقياسات االختبار املتعلق 2.2.1
 اخلدمة 
ة االختبارتشكيل الغاية من االختبار املرجع املتأثرة  UWB  النتائج خصائص جهاز 

 اهلابطةوصلة ال
IMT-DS  

 لتقرير،اب 7املرفق 
 A7.2الفقرة 

قياسات خمتربية لتحديد السوية 
املطلوبة حلماية معدات مستعمل 

IMT-DS (UE)  من جهاز واحد
. يتم UWBيستخدم تكنولوجيا 

لتحديد  BUWI/orÎذلك  بقياس 
-IMTمدى الزايدة يف قوة إشارة 

DS ابلنسبة إلشارة ،UWB يف ،
مستقبل معدات املستعمل كي تظل 

قادرة على الوفاء  UEمعدات 
ابحلد األدىن من متطلبات األداء 

 اخلاصة هبا
 
 

املستعملة يف التجربة  ةاملتأثر املهتفة كانت 
متوفر  عادايً   IMT-DSمتنّقالً  اً هاتف

 جتارايً.
وّلد إشارة حمطة القاعدة جبهاز اختبار وقد 

 E1963A ةاملتنقل اتتطبيق االختبار  يريد

IMT-DS  الصيغة(A.05.16) 
االختبارات هي من أجل منطَّي خمتلفَّي من 

 (12.2k RMC ،64k RMCالقنوات )
من اإلشارات  خمتلفة سوايت 4وعند 

 املستقبلة 
 (.dBm 91-و 96-و 101-و 106-)

 orÎاملرجع  dBm 106-وتطابق القيمة 
 3GPP TSمن  2.2.6املوّصف يف اجلدول 

34.121 

متطابق مع  UWBمصدر نبضات 
 قواعد الوالايت املتحدة األمريكية

منطاً خمتلفاً من  44ُيستعمل 
القائمة على  UWBإشارات 
 النبضات

 UWBI/orÎ =-8 dB  قناة المن أجل
RMC k 12.2 و UWBI  =-4 dB 

عند  RMC 64 kقناة المن أجل 
 MHz 0,3من  أعلى PRFترددات 

 .oÎسوية العن بغض النظر 
(orÎ  هي سوية اإلشارة اليت تستقبلها

UE وUWBI   هي كمية  قدرةUWB 
 dB 3ضمن عرض نطاق 

(MHz 3,84)  ملستقبلUE) 
من الضعف  UWBكانت إشارة 

حبيث مل يكن هلا أي أثر قابل للقياس 
 اهلابطة IMT-DSعلى وصلة  

 اهلابطةوصلة ال
IMT-DS  

 لتقرير،اب 7املرفق 
 A7.2الفقرة 

قياسات خمتربية لتحديد إن كانت 
 3,1 أدىن منالطاقة الطيفية )

GHz من مرسل ائتالف )OFDM 
(MBOA)  متعدد النطاقات

 يف جتهيزاتتتسبب بتداخل ضار 
 IMT-DSمستعمل 

 
 
 

كانت املهتفة املتأثرة املستعملة يف التجربة 
 عادايً متوفر جتارايً.  IMT-DSهاتفاً متنّقالً 

طة القاعدة جبهاز اختبار وقد وّلد إشارة حم
  يدير تطبيق االختبارات املتنقلة

E1963A IMT-DS  الصيغة(A.05.16 ) 
االختبارات هي من أجل منطَّي خمتلفَّي من 

( 12.2k RMC ،64k RMCالقنوات )
سوايت خمتلفة من اإلشارات  4وعند 

 املستقبلة 
 (.dBm 91-و 96-و 101-و 106-)

 orÎاملرجع  dBm 106-وتطابق القيمة 
 3GPP TSمن  2.2.6املوّصف يف اجلدول 

34.121 

هو مرسل   UWBمصدر
OFDM UWB  متعدد النطاقات

متطابق مع قواعد الوالايت )
املتحدة األمريكية( يف ثالثة 

متمركزة حول  MHz 528نطاقات 
 GHz 4,488و 3,960و  3,432

 

 مع متسقة متاماً  MB-OFDMنتائج 
من إشارات  UWBنتائج أمناط إشارة 

UWB  يشري إىل القائمة على النبضات
 MB-OFDM UWB شاراتاإل أن

القائمة على  UWBشارات اإلو 
العايل،  PRFالنبضات وذات تردد 
مستقبل على  على حد سواء، تؤثر

 ةمعدات املستعمل بطرق متشاهب
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 اخلدمة 
ة االختبارتشكيل الغاية من االختبار املرجع املتأثرة  UWB  النتائج خصائص جهاز 

  اهلابطةوصلة ال
IMT-DS  

 لتقرير،اب 7املرفق 
 A7.2الفقرة 

ثافة  اختبارات ميدانية لتحديد حد ك 
e.i.r.p.   من أجل نطاق وصلة     املناسب

IMT-DS    اهلابطة نطاق 
(MHz 2 100 )    الذي سيضمن، يف

شروط االختبار، أن تواجد جهاز  
على مقربة    UWBيستعمل تكنولوجيا  

لن يؤثر ابلتحكم     UEمن معدات  
اهلابطة املخّدمة    DPCHبقدرة وصلة  

 UEملعدات  

 IMT-DSاسُتعملت شبكة ومهتفات 
 ة مشّغل خلوي متنقل كبريمبساعد

متطابق مع    UWBمصدر نبضات  
 قواعد الوالايت املتحدة األمريكية 

منطاً خمتلفاً من إشارات    12ُيستعمل  
UWB   القائمة على النبضات 

على بعد    UWBُوضع مرسل  
cm 30    ة املتأثر من املهتفة 

   dB 17-بَّي  UWBI/orÎترتاوح نسبة 
 k 12,2من أجل نداء صويت  dB 9-و

(dBm 90− = CPICH RSCP) 

(orÎ  هي سوية اإلشارة اليت تستقبلها
UE وUWBI   هي كمية  قدرةUWB 

 dB 3ضمن عرض نطاق 
(MHz 3,84)  ملستقبلUE) 

 kbit/s 384ابلنسبة لتوصيل معطيات 
(dBm 75− = CPICH RSCP) ،

اليت مت احلصول  .e.i.r.pترتاوح قيم عتبة 
  MHz/ dBm 57-عليها بَّي 

 MHz/ dBm 55-و
 وصلة اهلابطة ال

IMT-DS  
من  4القسم 

التقرير، الفقرة 
2.3.4.A4 

 

قياسات خمتربية لتحديد السوية 
املطلوبة حلماية معدات مستعمل 

IMT-DS (UE)  من أجهزة
 UWBمتعددة تستخدم تكنولوجيا 

قياسات االختبار لتحديد نسبة 
UWBI/C  الزمة حلماية مهتفة

GSM  من أجهزة متعددة تستخدم
 UWBنولوجيا تك

 

 وحدة جتارية جاهزة. (UE)كانت مهتفة 
 توّلد إشارة حمطة القاعدة جبهاز اختبار

Agilent 8960  يدير تطبيق  10السلسلة
  E1963A IMT-DSاالختبار املتنقل 

 ( A.05.16)الصيغة 
لعروة  BERقيس يف االختبارات معدل 

 الرجعة من أجل سوية إشارة مستقبلة 
-96 dBm عند املهتفة 

متطابق مع  UWBمصدر نبضات 
 قواعد الوالايت املتحدة األمريكية

منطاً خمتلفاً من  32ُيستعمل 
القائمة على  UWBإشارات 
 النبضات

، UWBمرسالت  8فيما يتعلق بعدد 
ُتظهر النتائج زايدة خطية يف نسبة 

UWBI/orÎ  لكل مرة يتضاعف فيها عدد
 املرسالت النشيطة
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 RLAN  املنطقة احمللية الراديوية   ضمن أنظمة النفاذ الالسلكية مبا فيها شبكات   العاملة نظمة  األ على    UWBأبثر األجهزة اليت تستخدم تكنولوجيا    تتعلق   جتريبية قياسات   3.2.1
 اخلدمة 
 النتائج خصائص جهاز  UWB تشكيلة االختبار الغاية من االختبار املرجع املتأثرة

RLAN IEEE 

802.11a 
 قرير،من الت 7املرفق 
 A7.1.3 الفقرة

 

قياسات جتريبية للتداخل لتحديد أثر 
بعض األجهزة اليت تستخدم تكنولوجيا 

UWB  نتاجية الشبكاتإعلى RLAN 
 من حيث املسافات

 
 

  Proxim AP−600  ُيستعمل برانجماً 
من أجل    Client( و 2.1.1 )الصيغة 

.   RLANوبرانمج تطبيق    STAخوارزمية  
وقدرة البث    GHz   5,180تردد القياس هو  

. وبلغت  mW  40هي    RLANملرسل  
.  RLAN  m 5املسافة بَّي مرسل ومستقبل  

املختربة    RLANومل تستعمل معدات  
   DFSو   TPC  خوارزمييت 

ومرسل  DS-CDMAاسُتعمل مرسل 
MB-OFDM النبضات. سوية بث 

Impulse وDS-CDMA وOFDM 
  5,18عند الرتدد  UWBتكنولوجيا 

GHz :هي 
MHz/dBm 51,3−  

  −MHz/dBm 75,2 و
 −MHz/dBm 95 و

 على التوايل

ميكن جتاهل آاثر التداخل عندما يقع 
على مسافة   املتأثر  RLANمطراف 
m 0,2   من اجلهاز الذي يستخدم

توافر فرتاض  اب ،  UWBتكنولوجيا  
 متوسطة  WiFiتشغيل   ظروف

 

RLAN IEEE 

802.11a 
 من التقرير، 7املرفق 
 A7.2.3 الفقرة

 

تحديد كيفية أتثر قياسات خمتربية ل
 IEEEصبيب وصلة اتصاالت 

802.11a  مسبب للتداخلبوجود 
UWB  قصري النبضة يف سيناريو واحد

 منطي داخل املباين
 

 

بَّي    (m 4,92)سلكية    وصلة خط بصر ال 
  Proxim Harmony 802.11aنقطة نفاذ  

  IBM T30 Thinkpadواحلاسوب احملمول  
 Proxim 802.11aاجملّهز ببطاقة  

Cardbus RLAN  اشتغلت نقطة النفاذ .
يف قناة    mW  100بلغت    .e.i.r.pبقدرة  

20  MHz    180 5املتمركزة حول الرتدد   
MHz  وبلغت املسافة بَّي مرسل ومستقبل .

RLAN    m 5  ومل تستعمل معدات .
RLAN   املختربة خوارزمييت  TPC   و DFS 

متطابقان    UWBاسُتعمل جهازا نبضات  
وحدة  مع قواعد الوالايت املتحدة:  

UWB TX    معززة أبحد مضخميLNA  
عند    dB 40  أو    dB 32,5لتعطي كسب 

. ُوضع اجلهازان   GHz 5الرتدد 
  على بعد   UWBاملستخدمان لتكنولوجيا  

m 0,3   و m 0,5    عن احلاسوب احملمول
مباشرًة    UWBوُوّجه هوائي مرسل    . املتأثر 

 والءم استقطاهبا.   RLANابجتاه بطاقة  
وأشكال  UWB PRFُتستعمل ترددات 

نبضات خمتلفة مع إشارات مرتعشة/غري 
 مرتعشة

، كان تداخل  m 0,5 على مسافة فصل 
UWB   من الضعف حبيث مل يؤثر على
. على مسافة RLANصبيب 

وصلة   ، هبط صبيب m 0,3فصل 
802.11a    19إىل    22من حوايل 

Mbit/s  من أجل قدرةUWB e.i.r.p 
 ./−MHz/dBm 41.3بلغت 

رتعشة زمنياً امل   UWBومل تكن إشارات 
أقل ضرراً ابلضرورة من اإلشارات غري 

املرتعشة. ومل يظهر أن لشكل نبضة 
UWB   أثر على حجم التداخل املرصود 
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 الساتلية  اخلدمة الثابتة  ضمن عاملةعلى أنظمة  UWBأبثر األجهزة اليت تستخدم تكنولوجيا  جتريبية تتعلققياسات  4.2.1

من االختبارالغاية  املرجع اخلدمة املتأثرة  النتائج خصائص جهاز  UWB تشكيلة االختبار 

 من التقرير، 7املرفق  اخلدمة الثابتة 
 A7.4الفقرة 

لتحديد وتوصيف الذروة القصوى 
سوية التداخل املتوسطة ذات  و/أو

الصلة رادار السيارات قصري املدى 
(SRR) UWB  واليت تؤدي إىل أثر

متسق مع هدف احلماية فيما يتعلق 
 GHz 24يف نطاق  FSزانية وصلة مبي

 
 

يف خمتربات البحث    أجريت االختبارات 
والتطوير ألحد كبار مصنعي أنظمة اخلدمة  

يف أورواب وحضرها ممثل أربعة    (FS)الثابتة  
خمتلفَّي وكذلك ممثلو بعض    SRRمصنعي  

اإلدارات كشهود مستقلَّي. وكان لنظام  
FS   املنتقى عرض نطاق  MHz 41~  

 لنطاق للمستقبل عريض ا 
 

 UWB SRRيرد وصف أربعة أمناط من 
املستعملة يف االختبارات يف الوثيقة 

 ETSIلنظام  TR 101 892املرجعية 
 

اسُتخلص من االرتباط اجليد لكثافة 
 UWB ( لرادار.r.m.sالقدرة الفعلية )

SRR  مع افرتاض الضوضاء البيضاء أن
حُتصر حبد   .r.m.sنسبة الذروة إىل 

 .dB 42أقصى قدره 
ابلنسبة لبث الذروة العالية لغاية 

r.m.s. ينشأ معدل ،BER  بدايًة عن
 تداخل الذروة فقط

ابلنسبة لبث الذروة املنخفضة لغاية 
r.m.s. تنشأ األخطاء بدايًة عن ،

 فقط .r.m.sمسامهة 
 حظ فرق جوهري بَّي االحنطاطمل يال

  −BER 10 = 6املقاس عند 
 . BER−8 = 10عند و 

قيمة الذروة إىل  من الضروري تقييد
r.m.s.   لضمان محاية وصلةFS 
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 خدمة الساتل الثابتة  على أنظمة تشتغل ضمن UWBقياسات االختبار املتعلقة أبثر األجهزة اليت تستخدم تكنولوجيا  5.2.1

 النتائج خصائص جهاز  UWB تشكيلة االختبار الغاية من االختبار املرجع اخلدمة املتأثرة

وصالت          
GHz 4/6 FSS 

 من التقرير، 7املرفق 
 A7.5الفقرة 

ختبارات لتقييم أثر األجهزة اليت تستخدم  ا
  FSSعلى موجات    UWBتكنولوجيا  

التوصل إىل النقطة  من أجل  احلاملة الرقمية  
اليت ينحط فيها أداء املودم إىل ما دون  

، أو اليت يفقد  BERعتبته الطبيعية ألداء  
 فيها املودم التزامن. 

ى االختبارات من أجل الرتددات  جُتر 
على  MHz 100 إىل    kHz 200 من 

 رقمية من    FSSمن مودمات   جمموعة 
 kbit/s 64   إىل  Mbit/s 45    بعروض

   kHz 56نطاق للمستقبل من 
على التوايل، وتشتغل    MHz 25و 

 ابستعمال خطط تعديل متنوعة 

 FSS/UWBاختبار  مكوانتمت جتميع 
 GHz 4/6 FSS يةحملاكاة وصلة ساتل

تقليدية. أتلفت الوصلة من مودم ساتلي 
وحمول  GHz 6وحموال رافع  Txرقمي 
وحموال خافض GHz 4/6  اختبار

GHz 4  ومودم رقميRx وُضبطت .
لة بدمج مصدر للوص C/Nنسبة 

 GHz 6ل رافع ضوضاء مع إشارة حمو 
من  وُحقنت عمليات البث الصادرة

يستخدم تكنولوجيا   GHz 4جهاز
UWB  يف مستقبل GHz 4 FSS 

رقمي وُأخذت قياسات سوايت الذروة 
عند تعّرض املودم  .r.m.s  سوايتو 

األداء أو لفقدان يف الرقمي الحنطاط 
 التزامن

حملاكاة جهاز  UWBمت جتميع مكوانت 
ويشتغل يف  UWBيستخدم تكنولوجيا 

 GHz 4النطاق 
 تبلغ تقريباً  UWBوكانت إشارة 

MHz 500  واسُتعمل مدًى واسع من
PRF يف االختبارات 

 

الالزمة لتجنب خسارة التزامن  C/Iنسبة 
  kbit/s 512ملودمات رقمية ذات معدل

 dB 11إىل  4أو أكرب كانت من 
 .UWB r.m.sقيست سوايت تداخل 

، MHzبعرض نطاق فيديو قدره واحد 
 شبيهوُوجد أهنا ترتبط بسوايت تداخل 

أو ضوضاء. وقيست سوايت  CW ب
طاق بعرض ن UWBذروة قدرة 

MHz 3  تسبب أي احنطاط إضايف ومل
 ملحوظ على أداء املودم

 

مستقبل حمطة أرضية 
 GHz 4/6 خلدمة

FSS 

 من التقرير، 7املرفق 
 A7.5الفقرة 

لتحديد    اختبارات إقرار صالحية خمتربية 
على اإلشارات  LNA/LBA األنظمة    آاثر 

اذج  من   إىل وصوهلا    املسببة للتداخل قبل 
 املنتقى    UWB  ة إىل وذلك ابلنسب املستقبل  

 

 بقيمة ستقبلاملاحنطاط  اجلهاز يفتسبب 
GHz 4/6 

قـُيّ مت آاثر التداخل استناداً إىل 
 اإلشارة نوعيةاالحنطاط املرصود يف 

 

إلشارة  .e.i.r.pكانت سوية كثافة 
UWB مبقدار  MHz/dBm 41,3−. 

 PRFاألخرى ) UWBوكانت معلمات 
 ةوسوبة القدرة ووجود االرتعاش( متنوع

 

عندما وصلت  PSK-8تعطل مستقبل 
 اإلمجالية إىل UWBقدرة 

dBm 102,4− ًوهذا يعادل تقريبا .
ابنتظام ضمن  بث موزع جهاز 000 8

 0,8، أو حوايل km 5نصف قطر قدره 
لزاوية ارتفاع هوائي  لكل أكرجهاز 
 5˚قدرها 
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 النتائج خصائص جهاز  UWB تشكيلة االختبار الغاية من االختبار املرجع اخلدمة املتأثرة

الوصلة اهلابطة ملستقبل          
GHz 4/6 FSS 

 من التقرير، 7املرفق 
 A7.1.4.5الفقرة 

سلسلة من القياسات املختربية 
الدنيا  C/Iوامليدانية لتحديد نسبة 

متداخل  مسببالالزمة لتحول دون 
UWB  أخطاء بتات  يف مستقبليف 

GHz 4/6 FSS . 
نـُفّ ذ اختبار خمتربي واختباران ميدانيان 

قرب اهلوائي املكافئي الساتلي 
GHz 4/6  ذي زاوية االرتفاع
جداً واخلاص مبشّغل املنخفضة 

 اتل احملليو الس
 

يف املخترب، ُشكّ لت كل اإلشارات 
وُحوّ ل تردد الوصلة الصاعدة إىل 
الوصلة اهلابطة ابستعمال خمالط 

 ومذبذب حملي
يف االختبار امليداين األول، أنشأان 
  هوائي ساتلي مكافئي مؤقت قطره

m 3,7  الستقبال إشارة يرحّلها ساتل
MEASAT-2 

تبار امليداين الثاين، ابتعد مرسل يف االخ
UWB  ًتقريباm 6  عن حافة هوائي

قطره  Cساتلي مكافئي يف النطاق 
m 11  وموّجه ابجتاه الساتلPAS-2 

. وكانت PamAmSatاخلاص هبيئة 
زاوية ارتفاع اهلوائي املكافئي حوايل 

16 وكانت الوصلة اهلابطة إشارة .
فيديو رقمية متعددة اإلرسال ذات 

 ةحاملموجة وتردد  QPSKل تشكي
رموز  ومعدل GHz  3,7435 يبلغ

 ( قدره dB 3)أي عرض نطاق 
MHz 21,799 ومعدل تشفري قدره 

 سولومون اخلارجي-وتشفري ريد 3/4

القصري  OFDM UWBُدرست إشارات 
 النبضة واملتعدد النطاقات كلتامها.

 7قصري النبضة  UWBاستعمل مرسل 
 واستقطاب PPM و PRFخالئط من 

تبلغ حوايل  .e.i.r.pنبضي عند كثافة 
MHz/dBm 41,3− 

إىل مواصفة    MB-OFDMتستند إشارة  
OFDM PHY    .متعددة النطاقات

خرجاً قدره    MB-OFDMوينتج مرسل  
بَّي الرتددين    −MHz/dBm 41.3 حوايل 

GHz 3,2   وGHz 4,8 
يف  UWBعند أخذ كسب هوائي 

احلسبان، سيتجاوز مرسل 
MB-OFDM تحدة حد الوالايت امل

 dB 2 األمريكية فعلياً حبوايل
 

بقدر كبريعلى  C/Iتعتمد نسبة 
تشكيلة املودم الساتلي )معدل 

املعطيات، معدل التشفري، وما إىل  
ذلك( وميكن أن ترتاوح بَّي حوايل 

dB 2 وdB 20. 
، يبدو الفارق طفيفاً إىل ذلك ابإلضافة

جداً يف اخلطورة بَّي التداخل الذي 
قصرية النبضة  UWBتسببه إشارات 

-MBوذاك الذي تسببه إشارات 

OFDM UWB  طاملا أهنا تدخل
نفس الكمية من القدرة يف مترير نطاق 

 راملتأث FSSمستقبل 
 MB-OFDMجهاز قصري النبضة أو 

متطابق مع قواعد الوالايت املتحدة 
ويشتغل  UWBويستخدم تكنولوجيا 

على مقربة من هوائي مكافئي ساتلي، 
له أي أثر قابل  ُيستبعد أن يكون

 للقياس على وصلة الساتل اهلابطة
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 الساتلية  ةدمة اإلذاعيالعاملة يف اخلنظمة األعلى  UWBأبثر األجهزة اليت تستخدم تكنولوجيا جتريبية تتعلق قياسات  6.2.1

 النتائج خصائص جهاز  UWB تشكيلة االختبار الغاية من االختبار املرجع اخلدمة املتأثرة

متعددة  ةياإلذاع
الوسائط الرقمية 

 (SDMB)الساتلية 
 

 من التقرير، 7املرفق 
 A7.6الفقرة 

أثر كانت الغاية من التجربة قياس 
أجهزة معّينة تستخدم تكنولوجيا 

UWB  على مستقبل SDMBمنطي 
يُقاس احنطاط األداء وفق املسافة بَّي 
مستقبل إذاعي متعدد الوسائط رقمي 

أجهزة تستخدم و  (SDMB)ساتلي 
 UWBتكنولوجيا 

ُيستعمل مستقبل إذاعي متعدد 
 (SDMB)الوسائط رقمي ساتلي 

 منطي
 MHz 2 642,5الرتدد املركزي هو 

 .MHz 25وعرض نطاق القناة هو 
املستقَبلة  SDMBكانت سوية و 

dBm 95− 
 

تستخدم تكنولوجيا    ألجهزة   .e.i.r.pكثافة  
UWB    عند الرتدد املركزي إلذاعةSDMB  

من أجل مرسل  −MHz/dBm 61,3   هي 
UWB   نبضي، و MHz/dBm 72,31−  

 MB-OFDMمن أجل مرسل  
 

ينبغي أن تكون املسافة املسموح هبا 
 UWBبَّي جهاز يستخدم تكنولوجيا 

منطي أكرب من SDMB ومستقبل 
m 2  عندما تكون كثافة وe.i.r.p. 

عند UWB يستخدم تكنولوجيا  جلهاز
 هي SDMBالرتدد املركزي إلذاعة 

MHz/dBm 61,3−و ،m 0,8  عندما
هي  .e.i.r.pتكون كثافة 

MHz/dBm 72,31 . 
 

 املتعددة على بيئة الضوضاء الراديوية احمليطة UWBأثر مرسالت  7.2.1

 النتائج خصائص جهاز  UWB تشكيلة االختبار الغاية من االختبار املرجع اخلدمة املتأثرة

بيئة الضوضاء 
 الراديوية احمليطة 
 )كل اخلدمات(

 

 من التقرير،   4القسم  
 A4.3.3.4الفقرة 

 

ا إمجايل بث هب دراسة الكيفية اليت يؤثر
UWB ( 2و 1و 0من أجهزة متعددة 

( على بيئة الضوضاء الراديوية 8و 4و
احمليطة يف نطاقات الرتدد الثمانية 

 املنتقاة
 

نظام القياس املستعمل لقياس الكثافة 
 MHzالطيفية للقدرة )على أساس كل 

حضرية حميطة يف  على حدة( لبيئة
            565.0 1النطاقات الرتددية )

 973,0 1و 830,0 1و 735,0 1و
  205,0 4و 305,0 2و 163,0 2و
 (.MHz  105,0 5و

 

أجهزة قصرية النبضة تستخدم 
آن معاً يف  وترسل UWBتكنولوجيا 

متطابقة مع قواعد  .e.i.r.pبكثافة 
 الوالايت املتحدة

 
 
 

 

ألجهزة بث  معاجملتبَّّي أن األثر 
UWB  ًمتعددة خطي تقريبا 

للخطوط الطيفية  UWBوميكن لبث 
املنفصلة أن يكون له أثر ملحوظ على 

 بيئة الضوضاء الراديوية احمليطة
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 ملخص تقنيات التخفيف 3.1
 الراديوية:على أنظمة االتصاالت  UWBثر األجهزة اليت تستخدم تكنولوجيا خلفض أميكن استعمال تقنيات ختفيف متنوعة 

 : UWB بث لعملياتتقنيات التحكم الطيفي  −

 ابالختيار املناسب الرتعاش التوقيت؛  UWBمتليس الكثافة الطيفية لقدرة إشارات  -
وخفض الكثافة الطيفية    UWBاستعمال تتابع شفرة شبه ضوضائية إلنقاص النبضية الضيقة عالية االتساع إلشارات   -

 معيّنة؛يف نطاقات تردد  (PSD)للقدرة 
 . UWBإلشارات  PSDعرض النطاق الطيفي ويف استعمال أشكال نبضية متنوعة للتحكم  -

: ميكن لالستقطاب املتقاطع أن يكون فعااًل يف ختفيف التداخل من بعض األجهزة اليت تستخدم  االستقطاب املتقاطع -
 معروفة.  تأثراملواملستقبل  مسبب )مسبيب( التداخلعندما تكون استقطاابت  UWBتكنولوجيا 

أحادية   UWB: ميكن للمراشيح ذات القطع احلاد أن تكبت حمتوايت طيفية معينة لنبضة الرتشيح ذو القطع احلاد -
نظراً ألن القطوع احلادة  أخرى. بيد أن الرتشيح ذا القطع احلاد قد يكون غري عملي للتنفيذ  UWBالدورة أو لنبضات 

 . UWBجهزة اليت تستخدم تكنولوجيا األضمن النطاق قد تتسبب ابحنطاط أداء 
.  UWBقنوات ونـُفّ ذت إلرساالت ال وتوجيهتشكيل ل  أنظمة: لقد ُدرست بضع UWBقنوات  وتوجيهتشكيل  أنظمة -

أنظمة خدمات على وابلتايل فهو يؤثر  ،املشعة UWBالكثافة الطيفية لقدرة إشارة على ويؤثر منط تقنية التشكيل 
  UWBتستخدم تكنولوجيا  كن لتقنيات تشكيل معيّنة أن توفر تعايشاً أفضل بَّي األجهزة اليت  االتصاالت الراديوية. ومي

 يف بيئات معيّنة.  UWBاالتصاالت الراديوية. ولتقنيات تشكيل أخرى ميزات تتجلى عند استعماهلا إلرسال وأنظمة 
عالوة على ذلك،    بطريقة مناسبة.   UWBإشارة  تردد    إبجراء قفزات : ميكن خفض البث إىل نطاقات تردد معيّنة  قفزات الرتدد  −

 بواسطة تعطيل القفزات إىل نطاق الرتدد املقابل.   متأثر كبت البث إىل نطاق تردد لنظام    على حنو فعال   ميكن 
 . UWBلتغيري املستمر لرتدد نبضة  ا   متأثر من خالل نظام  ب   اخلاص   ميكن خفض البث إىل نطاق الرتدد :  لتشوير الزقزقي ا −

رشيق الرتدد تعريف سوية بث وفق املتطلبات الفعلية لكل جزء من طيف  UWB: يتيح تشكيل رشيق الرتددالتشكيل  −
. وميكن هلذا التشكيل أيضاً أن يدعم سوايت بث مربجمة استناداً إىل شفرة إقليمية تنقلها الطبقات UWBالرتدد الراديوي  

 العليا إىل الطبقة املادية.

استعمال مذبذب رشقات، ال يولد تسريبًا يف املوجات احلاملة عند   يتيح: ت حاملةمذبذب رشقات ال يسرّب موجا  −
ستخدم تكنولوجيا  انقطاع النبضة، حتديد مكان طيف املذبذب يف موقع اعتباطي ضمن النطاق املسموح به جلهاز ي

UWB . خدم تكنولوجيا ستجلهاز الذي يمن مث، فإن اوUWB  ت حاملة  ال يسّرب موجا الذي  رشقاتالمذبذب و
 .املتأثرالنطاق  منعلى بعد كاٍف  املسبب للتداخلميكنه ختفيف التداخل بفعالية بوضع الطيف 

يف اجتاهات معيّنة وختفض قدرة اإلرسال   UWB: حتدد هذه التقنيات إشعاع إشارة  تقنيات التحكم ابإلشعاع الفضائي −
 الكلية:

أن    UWBورادار السيارات(، ميكن الجتاهية هوائيات    GPRمعيّنة )مثل    UWB: يف تطبيقات  اجتاهية اهلوائي -
 يف تقليص التداخل إىل احلد األدىن. تساعد

هج املستخدمة هلوائيات متعددة العناصر على جانب  : ميكن استعمال عدد من النُ اجتاهية اهلوائيات املتعددة -
مبدلة على اجلانب املرسل؛ وتنوع  وصلة راديوية أو على كال جانبيها: تنوع )زاوي( حلزمة مبدلة؛ تنوع حزمة 

 فضائي على اجلانب املستقبل أو على اجلانب املرسل أو على اجلانبَّي كليهما، ابستعمال بضعة ترتيبات خلط.
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  اً وفق متأثروتكّيفيًا إىل نظام  مكانياً تقييد اإلشعاع  إمكانية  : تتيح تقنية مصفوفة اهلوائياتمصفوفة اهلوائيات -
. وميّكن هذا أيضًا من خفض قدرة البث الكلية. وميكن استعمال  املتأثروالنظام  لمسبب التداخواقع مل

 خوارزميات تكّيف متنوعة. 
 : دمج تقنيات التخفيف املتعددة يتيح خفض التداخل بطريقة مرنة وفعالة. تقنيات التخفيف املختلطة -
. املبدأ العام هو أن  UWBف من تداخل : طُرحت هذه التقنية مؤخرًا للتخفي(DAA) تكنولوجيا الكشف والتجّنب -

ينبغي أن تكتشف وجود إشارات من أنظمة راديوية أخرى وأن ختفض قدرهتا املرسلة إىل سوية ال تسبب    UWBأجهزة  
هذه، القائمة على متطلبات حتتاج إىل تعريف، أمر ال   DAAتداخاًل مع تلك األنظمة. التنفيذ املوثوق ملثل آليات  هلا

 DAA فيما يتعلق آبلياتفعالية هذه اآلليات بعد. لذا، يلزم املزيد من البحث واالستقصاء  تتضح يستهان به، ومل
 كتقنية ختفيف.  

 1التذييل 
 1للملحق  

 للوائح الوالايت املتحدة األمريكية  ملخص 1
 املقدمة 1.1

 يف اآليت:  UWBة اليت تستعمل تكنولوجيا تتمثل املتطلبات التقنية العامة للوالايت املتحدة األمريكية اليت تنطبق على األجهز 
سفينة أو   يف تشغيل لعب األطفال، أو من على منت طائرة أو  UWBال جيوز استخدام األجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا   −

 ساتل.
 دودحل  UWB  مرسل  تشغيلمن  لتمكَّي  لالبث من جمموعة الدارات الكهرابئية الرقمية املستعملة   أن متثل عملياتينبغي   −

عند مسافة    V/m 500ومع شدة جمال قدرها الوارد أدانه ، (MHz 960 − kHz 9) 2البث املشع الوارد يف اجلدول 
 (. MHz 960أمتار )أعلى من  3تبلغ قياس 

يبلغ  اً هناك حد فإن ،MHz 960أكثر من  Mfعندما يكون الرتدد و ، UWBابلنسبة لألجهزة اليت تستعمل تكنولوجيا  −
0 dB  من قدرة.i.r.p.e  على سوية ذروة اإلرساالت املوجودة يف عرض نطاق يبلغMHz 50  مركزهMf . 

لجنة الدولية اخلاصة  إىل قياسات تستعمل مكشافًا شبه ذروة ل MHz 960عند وحتت  اإلرسال املشعتستند سوايت  −
وسط تربيع قياسات إىل جذر مت MHz 960على من أل املشع  اإلرسال. وتستند سوايت (CISPR) املعنية ابلتداخل

أو أقل. ويف حالة استعمال    ms 1  ومتوسط زمين قدره  MHz 1متوسطة ابستعمال حملل طيفي بعرض نطاق استبانة قدره  
التبويب النبضي حيث يكون املرسل ساكناً لفرتات تعد طويلة مقارنة ابلفرتة االمسية لتكرار النبضة، ينبغي إجراء القياسات 

 . ضاتمع تشغيل تبويب رتل النب

 . UWBداخل عرض نطاق  )Mf(املشع  لإلرسالقيمة  أعلىينبغي تضمَّي الرتدد الذي تقع فيه  −

. وينبغي لعرض نطاق  MHz 50غري النطاق    (RBW)عند احلاجة إىل قياس ذروة، ُيسمح ابستعمال عرض نطاق استبانة   −
 .  Mf على القياس كزيرت ، وجيب أن MHz 50من  أعلىأو  MHz 1االستبانة هذا أال يكون أدىن من 

   .e.i.r.p، ينبغي أن تكون حدود قدرة MHz 50ويف حالة استعمال عرض نطاق استبانة غري النطاق 
هي عرض نطاق االستبانة املستعمل )ابمليغاهرتز(. وميكن حتويل ذلك    RBWحيث  ،  dBm (RBW/50) log 20مبقدار  

 أمتار.  3إىل سوية ذروة شدة جمال عند 
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 وطينالنسيق  تالمتطلبات   2.1
قبل إمكانية استعمال التجهيزات. وعلى املشغل أن يلتزم أبية تقييدات  َّيتتطلب أنظمة التصوير تنسيقاً عرب مديري الطيف الوطني

تفرض على استعمال التجهيزات تنتج عن هذا التنسيق. وينبغي لتقرير التنسيق أن حيدد املناطق اجلغرافية اليت يتطلب فيها تشغيل 
 أو اليت مينع فيها استعمال نظام التصوير. اً إضافي اً ير تنسيقنظام تصو 

 UWBتستعمل تكنولوجيا    اليت  ألجهزةلمتطلبات تقنية خاصة   3.1

الذي سيصمم للعمل أثناء محله يدوايً ونظام تصوير اجلدار الداخلي أن حيتواي    (GPR)ينبغي لنظام رادار استكشاف ابطن األرض  
ثوان من إطالق املشغل لألمر. وبداًل من مفتاح  10املرسل عن العمل خالل  يسبب توقف دواًي على مفتاح كهرابئي ُيشغل ي

نظام التصوير، من املمكن تشغيل النظام بواسطة جهاز حتكم عن بعد على أن يتوقف النظام عن اإلرسال خالل  ضمن كهرابئي
 ثواٍن من إطالق املشغل لألمر عرب مفتاح التحكم عن بعد.  10

 يف النطاق تعمل  UWBاللوائح اليت اعتمدهتا الوالايت املتحدة األمريكية توهَّي اإلرسال، من رادار سيارة وتشرتط 
GHz 24,0-23,6  ، تبلغ زوااي    إىل  38   مبقدار   األفقي،   ى أو أكرب فوق املستوdB 25   األفقي. وخبصوص التجهيزات    ى أقل من سوية املستو

أو أكثر. وسيزداد    30، ينطبق التوهَّي املطلوب على اإلرساالت عند زواي قدرها  أو بعد   2005  يناير   1املستوردة يف    املصنوعة أو   ، ة املخونل 
. ومن املمكن حتقيق هذه السوية من التوهَّي  2014يناير    1اعتباراً من    dB 35، وإىل  dB 30إىل    2010يناير    1التوهَّي املطلوب اعتباراً من  

 أو أبي طريقة أخرى.   اخلرج ة  من خالل اجتاهية اهلوائي أو خفض يف قدر 

 1اجلدول 
 UWB  ورادار تصوير اجلدار الداخلي استكشاف ابطن األرض  حدود اإلرسال املطبقة على رادار

 MHz 960إىل  kHz 9( من CISPRلجنة )استنادًا إىل كشف شبه ذروة ل 
 الرتدد

(MHz) 
 شدة اجملال

(m/V ) 
 مسافة القياس

(m) 

0,009-0,490 (kHz) F/2 400 300 

0,490-1,705 (kHz) F/2 400 30 

1,705-30,0 30 30 

30,0-88,0 100 3 

88,0-216,0 150 3 

216,0-960,0 200 3 

  CISPRإىل قياسات تستعمل كاشف شبه ذروة للجنة 1تستند حدود اإلرسال الواردة يف اجلدول 

 نطاقي الرتدد   ابستثناء 2
90-9 kHz 110-490و kHz متوسطاً.  مكشافاً املشع يف هذين النطاقَّي إىل قياسات تستعمل . وتستند حدود اإلرسال 

يُعرب عنها   ذلك  أو أدىن من  MHz 960  يف الوالايت املتحدة األمريكية عند  UWBأن حدود إرسال التكنولوجيا    وجتدر اإلشارة إىل
حدود  وتستند. MHz/dBmابلوحدة  MHz 960على من األ e.i.r.p. UWB اإلرسال، بينما يُعرب عن حدود m/Vابلوحدة 

 متوسط. إىل مكشاف أيضاً   MHz 960من  اإلرسال األعلى
 

 
2  :CISPR 16  

 kHz 120: كاشف شبه ذروة مع عرض نطاق قياس =  MHz 1 000 إىل 30من  -

 .MHz 1ق قياس = : كاشف متوسط مع عرض نطا MHz 1 000أكثر من  -



 ITU-R SM.1757-0 66التوصية 

 للوالايت املتحدة األمريكية UWB خالصة تقنية للتكنولوجيا جدول
 (e.i.r.p. dBm/MHzووحدة قدرة  MHz)وحدة الرتدد املستخدمة يف هذا اجلدول، ما مل يذكر خالف ذلك، هي 

وأنظمة    GPRرادار   
 الداخلي   تصوير اجلدار 
 

 أنظمة تصوير
 عرب اجلدران

(1) 

 أنظمة تصوير
 عرب اجلدران

 (2) 

 أنظمة
 املراقبة

 

 أنظمة
 التصوير الطبية

 

 أنظمة
 رادار السيارات

 

 تصاالتالأنظمة ا
 داخل املباين

 

خارج  تصاالتالأنظمة ا
 حممولة يدوايً  املباين

 نطاقات 
 التشغيل 

نطاق    أن يكون ينبغي  
UWB   لنظام تصوير أدىن  

 GHz 10,6من  

عرب تصوير الأنظمة 
رض مع عاجلدران 

 أدىن من UWBنطاق 
MHz 960 

جتهيزات تعمل برتدد  ل
بَّي    mf، و cf  مركزي، 

MHz 1990  
 MHz 10 600و

ينبغي أن يقع عرض 
 UWBنطاق 

ألنظمة تصوير للمراقبة  
 MHzبَّي    متضمناً 

1 990   

  MHz 10 600و

تكون قيمة  ينبغي أن
 UWBنطاق عرض ال
تصوير الطبية الألنظمة 

  MHz 3 100بَّي 

 MHz 10 600و

عرض    تكون قيمة ينبغي أن  
 GHzبَّي    UWBنطاق  

أن    وينبغي   GHz  29و   22
لرتدد املركزي والرتدد  يكون ا 
دث عنده أعلى  حت الذي  

 سوية إرسال أعلى من 
GHz 24,075  

  تكون قيمة ينبغي أن  
  UWBعرض نطاق  

داخل    UWBلنظام  
  MHz 3 100 املباين بَّي 

 MHz 10 600و 

 تكون قيمةينبغي أن 
 UWBعرض نطاق 
 جلهاز حممولخارج املباين 

 يدوايً بَّي
 3 100 MHz 
 MHz 10 600و

حدود 
 اخلدمات

يقتصر التشغيل على  
  إبنفاذ األغراض املرتبطة  

القانون أو مكافحة احلرائق  
أو اإلغاثة يف حاالت  

 الطوارئ  
 البحوث العلمية  أو  

  لألغراض   أو التعدين 
 أو التشييد    ة التجاري 

يقتصر التشغيل على 
أنظمة التصوير عرب 

اليت تستعملها اجلدران 
اهليئات املعنية إبنفاذ 

اإلغاثة يف حاالت  أو
الطوارئ أو منظمات 

اليت  مكافحة احلرائق
حتت أمرة حكومة  تعمل

  دولةحملية أو 

من املمكن تشغيل  
هذه التجهيزات فقط  

ألغراض تطبيقات  
  القانون وتوفري   إنفاذ 

الالزمة يف  دمات  اخل 
  حالة الطوارئ 

وعمليات التدريب  
 الضرورية  

يقتصر التشغيل على أنظمة  
لة من  املراقبة الثابتة املشغن 

  إبنفاذ اجلهات املعنية  
القانون، أو منظمات  

مكافحة احلرائق أو اإلغاثة  
يف حاالت الطوارئ أو  

، أو  املرخص هلم املنتجَّي  
قطاع  نشاطات  القائمَّي ب 

أو    ص هلم ومرخ   النفط 
  شؤون الطاقة قطاع  

 املرخص هلم 

يقتصر التشغيل على  
أنظمة التصوير الطبية  

 املستعملة بتوجيه  
خمول.    طبيب   أو إبشراف 

ويتطلب تشغيل أنظمة  
 التصوير الطبية تنسيقاً 

تقتصر العمليات على 
حماسيس كشف اضطراب 

 UWBأو جملال  اجملاالت
على سيارة نقل  املركبة

ن أ أرضية. وال ينبغي
هذه األجهزة إاّل تشغل 

 حمرك السيارة تشغيل عند

يقتصر التشغيل على 
 UWBمرسالت 
عمليات يف املستعملة 

 داخل املباين حصراً.

صغرية    UWBتعد أجهزة  
بصفة رئيسية  وهي    ًً نسبيا 

حتمل عند تشغيلها، وال  
 تتطلب بنية حتتية اثبتة 

 
   بشأن حدود اإلرسال املطبقة على رادار استكشاف ابطن األرض بتكنولوجيا  1انظر اجلدولUWB  وأنظمة تصوير اجلدار الداخلي يف مدى الرتددkHz 9  -MHz 960 . 
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وأنظمة    GPRرادار   
 الداخلي   تصوير اجلدار 
 

 أنظمة تصوير
 عرب اجلدران

(1) 

 أنظمة تصوير
 عرب اجلدران

 (2) 

 أنظمة
 املراقبة

 

 أنظمة
 التصوير الطبية

 

 أنظمة
 رادار السيارات

 

 تصاالتالأنظمة ا
 داخل املباين

 

خارج  تصاالتالأنظمة ا
 حممولة يدوايً  املباين

حدود 
ت اإلرساال
املشعة 

لعرض نطاق  
 استبانة قدره 

1 MHz 

 .e.i.r.pقدرة   ددالرت 

960 -1 610 65,3– 

1 990-1 610 53,3– 

3 100-1 990 51,3– 

10 600-3 100  41,3– 
   –51,3 10600فوق 

- e.i.r.p. 960قدرة  الرتدد
1 610 65,3– 

1 990-1 610 53,3– 
 –51,3 990 1فوق 

 .e.i.r.pقدرة  الرتدد

960 -1 610 46,3– 

1 990-610 41,3– 
 –51,3 990 1فوق 

- e.i.r.p. 960قدرة  الرتدد
1 610 53,3– 

1 990-1 610 51,3– 

10 600-1 990 41,3– 
 –51,3 600 10فوق 

- e.i.r.p. 960قدرة   الرتدد 
1 610 65,3– 

1 990-1 610 53,3– 

10 600--3 100 51,3– 

3 100-10 600 41,3– 
 –51,3 600 10فوق  

- e.i.r.p. 960قدرة  الرتدد
1 610 75,3– 

22 000-1 610 61,3– 

29 000-22 000 41,3– 

31 000-29 000 51,3– 

 –61,3 1000 3فوق 

  .e.i.r.pقدرة   الرتدد 
1 610-960 75,3– 

1 990-1 610 53,3–    

 3 100-1 990 51,3– 

31 00-10600 41,3 
 51,3-  600 10فوق  

- e.i.r.p. 960قدرة   الرتدد 
1 610 75,3– 

1 990-1 610 63,3– 

3 100-1 990 61,3– 

3 100-10 600 41,3– 
 –61,3 600 10فوق  

احلدود  
لعرض  
نطاق  

ال  استبانة  
 ن ع   يقل 

kHz  1 

-e.i.r.p. 1240القدرة   الرتدد 

1 164 75,3– 
1 559 -1 610  75,3– 

-e.i.r.p. 1240قدرة  ال  الرتدد 

1 164 75,3– 
1 559 -1 610 75,3– 

 .e.i.r.pقدرة  ال  الرتدد 

1 240-1 164  56,3– 
1 559 -56,3– 1 610 

-e.i.r.p. 1 240قدرة  ال  الرتدد 

1 164  63,3– 
1 559 -1 610 63,3– 

 .e.i.r.pقدرة  ال  الرتدد 

1240-1 164      75,3– 
1 559 -1 610     75,3–

  

-e.i.r.p. 1 240قدرة  ال  الرتدد 

1 164 85,3– 
1 559 -1 610 85,3– 

 .e.i.r.pقدرة   لرتدد ا 

1 240-1 164 85,3– 
1 559 -1 610   85,3– 

-e.i.r.p. 1 240قدرة   الرتدد 

1 164 85,3– 

1 559 -1 610 85,3– 

 .MHz 960إىل   KHz 9يف مدى الرتددات    UWBبشأن حدود اإلرسال املطبقة على أنظمة رادار استكشاف ابطن األرض وأنظمة تصوير اجلدار الداخلي بتكنولوجيا    1انظر اجلدول   * 
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 (CEPT)  واالتصاالت  املؤمتر األورويب إلدارات الربيدخالصة لوائح مقرتحة من   2

لتطبيقات خمتلفة قابلة لالستعمال   (UWB)لوائح النطاق العريض جداً  (CEPT)وضع املؤمتر األورويب إلدارات الربيد واالتصاالت  
 اتالعامة وأنظمة رادار  UWBوأحكام تنظيمية أخرى ألجهزة  PSDداخل هذه اإلدارات، واليت تتضمن أقنعة قدرة كثافة الطيف 

 السيارات.
ًً كما جيري أيضا لباطن األرض والرادار املخصص  استكشاف )مثال، رادار  UWBع لوائح أخرى لفئات حمددة من أجهزة وض ًً

 العامة.  UWBللكشف من خالل اجلدران( اليت ال تليب املتطلبات التقنية ألجهزة 
 3العامة  UWBألجهزة   تقنيةمتطلبات   1.2

تبعاً لعملية اعتماد اللوائح النهائية.   GHz 10,6العامة حتت    (UWB)الشروط املنسقة الستعمال أجهزة    CEPTحدد املؤمتر األورويب  
وبدء اخلدمة ابلتجهيزات الراديوية يف  رية احلركةحبو يف السوق،  هاإبطار العمل التنظيمي اخلاص بطرح األجهزة هذه جيب أن تلتزم و 

فات التقنية املكافئة. وتعد هذه األجهزة معفاة من هذه البلدان، األمر الذي ميكن برهنته عرب االمتثال للمعايري املنسقة أو املواص
 الرتخيص الفردي وتشغل على أساس عدم التداخل وعدم توفري احلماية هلا. 

 . 1.1.2 الفقرةوقد مت حتديد املتطلبات التقنية لألجهزة املسموح هبا يف 
 وال تنطبق هذه األحكام على ما يلي:

 ،4النماذج الطائرة -
 ، نشآت خارج املباين، مبا يف ذلك تلك اهلوائيات املنصوبة خارجياً البنية التحتية وامل -

 وسائل الطريان األخرى.و الطرقات، والطائرات يف عرابت السكك احلديدية و يف األجهزة املركبة  -
 من الرتخيص الفردي( ىهذا النوع من املنتجات ال تُعف املستخدمة UWB)أي، أن أجهزة 

 على استعمال األجهزة املسموح هبا:كما تسري التقييدات التالية 
 ال يسمح ابلتشغيل يف موقع اثبت خارج املباين.  -

وال زالت مسألة السماح ابلتشغيل على منت الطائرات أو السفن من عدمه قيد البحث. كما أن احلاجة تقتضي حتديد آلية تنظيمية  
 ر احملتمل هلذا االستعمال.ظكافية من أجل احل

   (DAA) الكشف والتجنب هنج إىل اتباع دون احلاجة GHz 4,8-4,2يف النطاق  UWBهزة وقد ُيسمح بتشغيل أج
. وسيتم استعراض املوقف خالل ثالث سنوات dBm /MHz  41,3- قدرها    .e.i.r.pمبتوسط حدود كثافة قدرة    2010يونيو    30  لغاية

 . 2007يف ضوء نتائج املؤمتر العاملي لالتصاالت الراديوية عام 
يف    UWBبغية إاتحة استعمال أجهزة    DAAدراسة آليات    CEPTاملؤمتر األورويب   إدارات  توفر،  GHz 4,95-3,1رتدد  ويف نطاق ال

 اً صفر  يبلغ .e.i.r.pوحد أقصى لذروة كثافة القدرة  dBm /MHz 41,3-يبلغ  .e.i.r.pهذا النطاق حبد أقصى ملتوسط كثافة قدرة 
(0)  dBm /MHz 50 أن التنفيذ املوثوق به ملثل آليات   املالحظةاديوية يف النطاق. ومع ذلك، ينبغي  ، مع ضمان محاية اخلدمات الر

DAA  تلك، استناداً إىل املتطلبات اليت سيتم حتديدها، ال تعد مسألة عادية وأنه مل يتم التحقق من جدواها حىت اآلن. وعليه تربز
ما مل يتم التوثق من  DAAاليت تضم آلية  UWBلنطاق . ولن يتاح تشغيل أجهزة اDAAاحلاجة إىل مزيد من الدراسة آلليات 

 فاعلية هذه اآللية. 

 
ستبقى الوثيقة مفتوحة لذا املتضمن هلذه اللوائح. و التابعة للمؤمتر األورويب حىت اآلن يف مشروع القرار  (ECC)مل تنظر جلنة االتصاالت اإللكرتونية    3

 . 2006لفرتة أمام التعليقات العامة قبل اعتمادها املتوقع على حنو هنائي من قبل اللجنة املذكورة يف مارس 
 ال زالت املسألة قيد البحث فيما إذا كانت هذه األحكام ستنطبق على لعب األطفال.   4
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املطروحة يف السوق للتأكد من عدم ظهور كمية  UWBكفاءة التشفري الفيديوي ألجهزة   CEPTوسرتاقب إدارات املؤمتر األورويب 
 ئحة املقرتحة.كبرية من األجهزة يف السوق تستعمل تشفرياً أقل كفاءة ومن جهة أخرى استعراض الال

 GHz 10,6  من أدىن  UWBمتطلبات تقنية ألجهزة  1.1.2

 القصوى .e.i.r.pحدود قدرة  2.1.1.1
 مدى الرتدد

(GHz) 
 .e.i.r.pاحلد األقصى لكثافة قدرة 

dBm)/(MHz 

 .e.i.r.pالذروة القصوى لكثافة قدرة 
dBm)/(MHz 50 

 50- 90- 1,6 أدىن من 
1,6 - 2,7 -85 -45 
2,7 - 3,1 -70 -30 
3,1 -4,95  

 ( 4إىل 1)انظر املالحظات 
-70 -30 

6 - 4,95  -70 -30 
6 - 9 -41,3 0 

9 - 10,6 -65 -25 
 45- 85- 10,6 من  أعلى

من أجل ضمان توافق أجهزة النطاق  DAAدراسة آليات  (CEPT)، تدعم إدارات املؤمتر األورويب GHz 4,95-3,1يف نطاق الرتدد  - 1املالحظة 
UWB  مع اخلدمات الراديوية يف النطاق بغية السماح ابستخدام األجهزة املذكورة يف هذا النطاق حبد أقصى ملتوسط القدرةe.i.r.p.  41,3-يبلغ 
dBm/MHz  والذروة القصوى لكثافة قدرةe.i.r.p. تبلغ MHz 50/dBm 0اإللكرتونيةجلنة االتصاالت اجع رت . وس (ECC)  املقرر يف ضوء نتائج
 الدراسات.هذه 

الذي   دىامل، يف  اً )مؤقت  .e.i.r.pحبد أقصى ملتوسط لكثافة قدرة    GHz 4,95-3,1   يف نطاق الرتدد  UWBقد يسمح ابستخدام أجهزة   -2 املالحظة  
ية خالل اثن 5%، ودورة تشغيل قصوى قدرها dBm 0/MHz 50تبلغ  .e.i.r.pوذروة قصوى لكثافة قدرة  ،(dBm 45−/MHzو  −41,3يرتاوح بَّي 

 خالل ساعة واحدة. 0,5%واحدة و
 .e.i.r.pحبد أقصى ملتوسط كثافة القدرة  2010يونيو  30لغاية  GHz 4,8-4,2يف نطاق الرتدد  UWBقد يسمح ابستعمال أجهزة  - 3املالحظة 

 . dBm 0/MHz 50تبلغ   e.i.r.pوذروة قصوى لكثافة قدرة  dBm/MHz 41,3-يبلغ 
دراسة تقنيات ختفيف أخرى حمتملة من أجل ضمان توافق أجهزة   CEPT، تؤيد إدارات املؤمتر األورويب  GHz 4,95-3,1يف نطاق الرتدد    -  4املالحظة  

UWB .مع اخلدمات الراديوية 
 متطلبات أخرى  2.1.1.2

 تردد تكرار النبضات 

على الرتدد التكراري  . وال ينطبق هذا التقييدMHz 1أقل من  UWB( ألجهزة PRFال ينبغي أن يكون تردد تكرار النبضات )
 للرشقة.  
 ..e.i.r.pقد ال يكون من الضروري فرض هذا التقييد ابإلضافة إىل حدود الذروة لقدرة  - 1املالحظة 

 نشاط اإلرسال 
أو   على االرتباط ينبغي أن يقوم نظام االتصاالت ابإلرسال فقط عند إرسال معلومات إىل مستقبل مرتبط أو عند حماولة احلصول

ثواٍن ما مل يستقبل إشعاراً من مستقبل مرتبط ابستقبال إرساله. وينبغي   10. ويقوم اجلهاز ابلتوقف عن اإلرسال خالل  عليه  احلفاظ
ثواٍن على األقل، وإال ينبغي قطع اإلرسال. ويتسم اجلهاز املستعمل  10أن يستمر ابستقبال إشعار اإلرسال كل  UWBجلهاز 

 جهازين على األقل.  كنظام اتصاالت خباصية اإلرسال بَّي
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وينبغي لألنظمة غري املخصصة لالتصاالت، مثل أنظمة التصوير، أن حتتوى على مفاتيح تشغيل يدوية إليقاف تشغيل املرسل خالل  
من حترير املشغل هلا. وبداًل من وضع مفتاح تشغيل ضمن نظام التصوير، من املمكن تشغيل نظام التصوير من خالل جهاز    ثوانٍ   10

 ثواٍن من حترير املشغل ملفتاح التحكم عن بعد.  10بعد يسمح بتوقف نظام التصوير عن اإلرسال خالل    حتكم عن 
 للمؤمتر األورويب GHz 24يف النطاق  (SRRs) متطلبات تقنية حمددة لرادارات السيارات قصرية املدى 2.2

 (CEPT)  إلدارات الربيد واالتصاالت
، يف املتطلبات التقنية هذه، بوصفها جتهيزات اتصاالت تقع ضمن الفئة العامة ألنظمة  SRRتُعّرف الردارات قصرية املدى   أ (  

 سالمة املرور. توفري السيارات وتوفر تطبيقات ذات صلة بتخفيف االصطدام و  اترادار 
، ُخصص، بشكل مؤقت،  CEPTاملؤمتر األورويب  إطار يف  SRRمن أجل السماح إبدخال ُمبكر لتطبيقات رادارات  ب(

 لألنظمة املذكورة أعاله على النحو التايل:  GHz 24ى الرتدد مد
 يبلغ  e.i.r.pحبد أقصى ملتوسط كثافة القدرة  UWBنطاق الملكون  GHz ± 2,5 GHz 24,15النطاق  -

41,3 dBm/MHz  وكثافة ذروة قدرةe.i.r.p  تبلغdBm 0/50  MHz ؛ 
فقط من موجة حاملة   يتألفيق الذي ميكن أن مكون إرسال النطاق الض/ألسلوب GHz 24,25-24,05النطاق  -

ابلنسبة لقيم ذروة   10%ودورة تشغيل حمددة  بنسبة   e.i.r.p. dBm 20غري مشكلة، بقدرة ذروة قصوى قدرها 
 . e.i.r.p. dBm 10-إرساالت أعلى من  

 احلماية.على أساس عدم التداخل وعدم  GHz 24يف املدى  SRRخيصص الرتدد املؤقت لتجهيزات رادارات  ج(
  25أو أكثر مبا ال يقل عن  30اليت تظهر فوق مستوي األفق مبقدار  GHz 24-23,6تُوهن اإلرساالت داخل النطاق  د(

dB    و  2010لغاية سنةdB 30    ألنظمة رادارات    2013يوليو    1لغايةSRR    24العاملة يف مدى النطاق  GHz    على النحو
 احملدد يف الفقرة ب(.

-dBm 74أعلى من    .e.i.r.pبقدرة    GHz 24-23,6اليت ترسل يف النطاق    SRR  24  GHz  اتنظمة رادار ينبغي أن تُزود أ ه(

/MHz  من لوائح الراديو بقدرة  5.149أو يف أي نطاق جماور ينطبق عليه الرقمe.i.r.p. أعلى من dBm 57-/MHz   ،
ر اإلرساالت  يدها آبلية إبطال يدوية لضمان قص  آبلية إبطال أوتوماتية لضمان محاية مواقع الفلك الراديوي، فضاًل عن تزو 

، جيب أن  SRR 24 GHzإىل تلك اإلدارات اليت طبقت احلل املؤقت. ومن أجل السماح بتنفيذ مبكر ألنظمة رادار 
 يخ. . غري أن آلية اإلبطال اليدوية تبقى مطلوبة قبل ذلك التار 2007يوليو    1تكون آلية اإلبطال اليدوية إلزامية اعتباراً من  

داخل مسافة الفصل احملددة عن مواقع  SRR 24 GHzحيث تطبق آلية إبطال أوتوماتية، ينبغي إبطال أنظمة رادار  (و
 الفلك الراديوي احملددة.

  2013يوليو  1لغاية التاريخ املرجعي الذي ُحدد بتاريخ اجلديدة  SRRألنظمة  GHz 24ميكن استعمال مدى الرتدد  ز( 
اجلديدة، أو حلول تقنية  SRRألنظمة رادار  GHz 79ريخ املرجعي هذا استعمال مدى نطاق فقط. وينبغي بعد التا

لتطبيقات سالمة املرور وختفيف اصطدام السيارات على الطريق، مع استمرار تشغيل التجهيزات ذات  بديلة مسموح هبا،
 ىت هناية عمر هذه السيارات.  أن تبقى عاملة يف النطاق املذكور ح GHz 24القائمة يف النطاق  GHz 24املدى 

 يف كل إدارة. SRR 24 GHz %7ينبغي أال تتجاوز النسبة املئوية للسيارات املزودة أبجهزة رادار  ح(

يف البلدان األعضاء يف املؤمتر  GHz 79للسيارات يف النطاق  SRRمتطلبات تقنية حمددة لرادارات  3.2
 (CEPT)  إلدارات الربيد واالتصاالت  األورويب

السفر  ، يف هذه املتطلبات التقنية، بوصفها تطبيقات توفر وظائف رادارية خاصة بسيارات SRRتُعرف جتهيزات رادار  -
 الطرق لتخفيف االصطدام وتطبيقات سالمة املرور. على 
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على أساس عدم التداخل وعدم احلماية حبد أقصى   SRR( لتجهيزات 77-81 GHz) GHz 79خيصص مدى الرتدد  -
 . e.i.r.p dBm 55 همرتبطة حبد ذروة قدر  dBm 3-/MHzيبلغ   e.i.r.pثافة القدرة ملتوسط ك

  SRRوجيب أال يتجاوز احلد األقصى ملتوسط كثافة القدرة خارج السيارة الناتج عن تشغيل واحد من جتهيزات رادار 
 . dBm 9− /MHz e.i.r.pالقيمة 

 متطلبات تقنية حمددة للياابن 3
األويل املوضح يف   UWBداخل املباين ابستعمال إرسال قناع النطاق    UWBقشات بشأن وضع لوائح للنطاق  بدأت يف الياابن املنا

. وسيتواصل، مع هذا القناع األويل، حتليل التأثري بشأن أنظمة االتصاالت الراديوية العاملة األخرى، وستجري الياابن أية  2الشكل  
 . 2006لضرورة. وخُيطط إلصدار التقرير النهائي للدراسة حبلول هناية شهر مارس  ، عند اUWBتعديالت الزمة لقناع إرسال النطاق  

 األويل  UWBاملفهوم األساسي لقناع إرسال النطاق   3.1

 2الشكل 
 األويل لتحليل التأثري  UWBقناع إرسال النطاق 

 )لالستعمال داخل املباين فقط( يف الياابن 
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 ضمن املباين فقط.  UWBُيستعمل هذا القناع األويل بشرط أن ينحصر استعمال مجيع أجهزة  −
، منطقة منّقطة(: مع أخذ الوضع احلايل يف احلسبان، وهو أن مثة أنظمة اتصاالت  MHz 4 800-3 400النطاق األدىن ) −

   ، يف اتصاالت متنقلة مستقبلية  هذا النطاق ستعملأن يُ نطاق الرتدد هذا، وأنه من املتوقع  راديوية يف
 د  احليساوي ترسل مبا اليت ميكن أن  ، فإن هذه األجهزةUWBفضاًل عن كونه نطاقًا مناسبًا لتطوير أجهزة 

MHz/dBm 41,3– اليت وضعتها جلنة االتصاالت االحتادية لقاعدةل FCC  شرط أن تكون أو مبا يقل عن هذا احلد
  ENGو  IMT-2000  التالية ألنظمة اليت بوسعها محاية األنظمة    DAA  تقنية  تداخل مثلالبتقنيات جتنب    ةاألجهزة مزوند

  UWBستكون سوية اإلرسال ألجهزة و وخدمات االتصاالت الراديوية األخرى بفعالية عندما تصبح التقنيات متيسرة. 
   خفضة اليت تبلغ قيمتها املنمساوية لسوية اإلرسال  DAA تقنية مثلدون تقنيات جتنب التداخل 

dBm 70− /MHz  املؤمتر اليت اقرتحها وهي السوية CEPT  من هذا التذييل(  1.1.1.2)ترد التفاصيل الكاملة يف الفقرة
 استناداً إىل سوية احلماية ألنظمة االتصاالت الراديوية.

مع اخلدمات املنفعلة يف احلسبان، ميكن   : مع أخذ الصعوبة التقنية لتقاسم الرتددات (MHz 7 250-4 800)النطاق املتوسط  −
استناداً إىل سوية    CEPTاليت اقرتحها    dBm 70− /MHz  األدىن سوية اإلرسال    أن تبث مبا يساوي أو يقل عن   UWBألجهزة  
 من هذا التذييل(.   1.1.1.2)ترد التفاصيل الراهنة يف الفقرة  ألنظمة االتصاالت الراديوية    السابقة   احلماية 

مع أخذ متطلبات وتطوير  (: 2املنطقة املظللة ابخلطوط املائلة يف الشكل  انظر، MHz 10 250-7 250على )النطاق األ −
أن تبث مبا يساوي أو يقل   UWBيف احلسبان فضاًل عن املبادرة ابملزيد من النقاش، ميكن ألجهزة  UWBونشر أجهزة 

 . FCC حتاديةجلنة االتصاالت اال قاعدةاليت تتطلبها  dBm 41,3−/MHzسوية  عن

قناع اإلرسال الذي  أن تبث مبا يساوي أو يقل عن UWB(: ميكن ألجهزة MHz 3 400خارج النطاق األدىن )حتت  −
 .CEPT املؤمتر اقرتحه

سوية اإلرسال   أن تبث مبا يساوي أو يقل عن UWB(: ميكن ألجهزة MHz 10 250 أعلى منخارج النطاق األعلى ) −
)ترد التفاصيل استناداً إىل سوية احلماية ألنظمة االتصاالت الراديوية    CEPT  املؤمتر  اقرتحهااليت    dBm 70− /MHz  األدىن

 من هذا التذييل(. 1.1.1.2الراهنة يف الفقرة 

 2ق ـامللح 
 

 نظمة األعلى  UWBمنهجيات تقييم أثر األجهزة اليت تستخدم تكنولوجيا 
 خدمات االتصاالت الراديوية  العاملة يف 

 مقدمة 1.2
  UWBتستخدم تكنولوجيا  جمّمع ألجهزةوأثر  ، UWBظم هذا امللحق يف ثالثة أقسام: أثر جهاز واحد يستخدم تكنولوجيا ينت

  2.4يف الفقرة  BWCFيعرنف و . واألجهزة اجملمنعة األثرالواحد  اجلهاز نهجييت مل مالئمة (BWCF)وعامل تصحيح عرض النطاق 
 . UWBتكنولوجيات لبعض  ابلنسبة وقد يلزم أخذه يف احلسبان

 UWBيستخدم تكنولوجيا    وحيدأثر جهاز   2.2
 أدانه.  على النحو الواردعدد من املنهجيات  يقرتح
 منهجية ميزانية الوصلة  1.2.2

 ابستعمال املعادلة البسيطة التالية:  (.e.i.r.p)ميكن حتديد السوية القصوى املسموحة من القدرة املشعة املكافئة املتناحية 
(1)  EIRPMAX  = IMAX  − GR(θ) + LP + LR   
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 حيث:
MAXEIRP:  كثافة متوسط الهيe.i.r.p.  املسبب للتداخلالقصوى للجهاز ،)REFBm/(dB  حيث يؤخذ عرض النطاق ،

   MHzاملرجعي عادًة على أنه واحد 

MAXI : هي سوية قدرة التداخل القصوى املسموحة عند دخل املستقبل، املقّيسة )REFBm/(dB 

)θ(RG: ابجتاه جهاز  املتأثرسب هوائي املستقبل كUWB )i(dB 
PL:  املرسل واملستقبل  هوائييخسارة االنتشار بَّي(dB) 
RL:  اخلسارة بَّي هوائي املستقبل ودخل املستقبل(  اإلدراجخسارة((dB)اً صفر  القيمة . ميكن افرتاض dB  

 تتيسر قيمة.  مل إن
من أجهزة متعددة تستخدم  القصوى املسموحة UWBالوصلة حلساب سوية تداخل استعمال منهجية ميزانية  6.3.2يف الفقرة  يرد

 . UWBتكنولوجيا 
 (RNSS) الساتلية  خدمة املالحة الراديويةإمكانية تطبيق منهجية ميزانية وصلة على  1.1.2.2
 إىل متوسط  تستند UWBالقصوى املسموح هبا من جهاز الشبيهة ابلضوضاء، فإن سوية البث  UWB ملسببات التداخلابلنسبة 

 مستقبل ه ابجتا UWBجهاز مضروبة ابلكسب النسيب هلوائي  UWBهي القدرة املزودة هلوائي جهاز  e.i.r.p. و.e.i.r.pحد قدرة 
 : (2)القصوى املسموح هبا جلهاز بث واحد بواسطة املعادلة التالية  EIRP  القيمة حُتسب و . RNSS اخلدمة

  EIRPMAX  = IMAX − GR(θ) + LP + LR − Lsafety − Lallotment (2) 

 حيث:
MAXI:  هي عتبة إشارةUWB  املقّيسة عند دخل مستقبلRNSS )REFB(dBm/ 

PL:  خسارة االنتشار بَّي هوائيي املرسل واملستقبل(dB) .فإن سارة االنتشار يف الفضاء احلر ابلنسبة خل  : 
55,(d) − 27log 20f) + (20 log = PL .حيث يكون (MHz) f رتدد وهو الd(m)  هو احلد األدىن من

. وقد يتعَّي أخذ خسارات إضافية يف االعتبار من أجل  املسبب واجلهاز    RNSSاملسافة الفاصلة بَّي مستقبل  
 والعوائق األخرى استناداً إىل سيناريو النشر )داخل املباين مثاًل(  واألسطحاالنتشار عرب اجلدران 

safetyL:  هو هامش سالمة الطريان)dB(5,6هامش السالمة هو  يكون ، سالمة األرواح تطبيقات حالة  . يف dB  
 (ITU-R M.1477)التوصية 

allotmentL:  هو عامل تعيَّي التداخل(dB)  . 
من أجهزة متعددة تستخدم  القصوى املسموحةاستعمال منهجية ميزانية الوصلة حلساب سوية التداخل   1.6.3.2يف الفقرة يرد

 يف الفقرة.  RNSSت إىل مستقبال  UWBتكنولوجيا 
 احتياجات RNSSعلى أنظمة  UWBأجهزة تستخدم تكنولوجيا البث من  عملياتتعكس املنهجيات املستعملة لتحديد أثر و 

، تبّنت إدارة أحد أمناط حالة واحدةمنظمات خمتلفة. يف  تعمل أو خمطط هلا أن تعمل بواسطة RNSSثالثة أمناط من أنظمة 
من   ( من أثر اإلرساالت الصادرةRNSS)مبا يف ذلك مجيع أنظمة  اليت تنطبق على محاية مجيع اخلدماتاألنظمة القواعد واللوائح 

 . ها الوطنيةيضاعلى أر  UWBأجهزة تستخدم تكنولوجيا 
 . RNSSعلى أنظمة    UWBأجهزة تستخدم تكنولوجيا  من    أثر عمليات اإلرسال خالصة األمر، اسُتعملت منهجيات خمتلفة لتحديد  

 احلد األدىن من خسارة االقرتان لوبأس 2.2.2
أي مسافة الفصل الضرورية خلفض التداخل على نفس  –تقدير أدىن مسافة محاية يف اخلطوة األوىل من اإلجراء املستعمل تتمثل 

 : التالية املعادلةالذي توفره   (MCL)حساب احلد األدىن من خسارة االقرتان يف  - الرتدد إىل سوية ميكن احتماهلا  
(3)  ICPBWPMCL RXvictimRADUWB /log10 +−+= −   
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 حيث:
MCL :  هو احلد األدىن املطلوب من خسارة االقرتان لتجنب تداخل ضار(dB) 

RAD-UWBP:  القدرة هو احلد األقصى ملتوسط كثافة e.i.r.p.   املشعة)dBm/MHz(  املستقبل املعينعلى عرض نطاق 
RXP:  املتأثرهي حساسية املستقبل (dBm) 

C/I : املة إىل التداخل هي نسبة املوجة احل(dB) 
victimBW:  املتأثرهو عرض نطاق الرتدد املتوسط للمستقبل (MHz) . 

على  .UWB e.i.r.pكثافة التشويشات، على سبيل املثال تغُّري  تصحيح من أجل أعاله  MCLميكن إدراج حدود أخرى يف صيغة 
 .RGويف كسب هوائي املستقبل  املتأثرعرض النطاق 

إىل مسافة محاية ابستعمال النموذج املناسب خلسارة مسري االنتشار الذي قد يشمل   MCLئٍذ تتمثل بتحويل اخلطوة الثانية بعد
 عوامل انتشار إضافية مثل خسارة عائق وما إىل ذلك.

 CDMA PCS  ابلنسبة للخدمةاحتمال السد  3.2.2
ميكن تقدميه من األمتار منه  d  ة اف على مس CDMA PCS خلدمة UWBاحتمال السد الذي يسببه جهاز يستخدم تكنولوجيا 

 : (4)ابملعادلة 

(4)    2
| 1 maxmaxrdb sssPP −==   

 حيث:

 (5)  

−









+=

1

2
11

d

NI
s uwb

max   

  :  4و 3هو أس خسارة املسري، عموماً بَّي 
1uwbI:  هو التداخل الذي تستقبله مهتفةPCS  منUWB  على بعد مرت واحد)REFB(dBm/  

 هو عرض النطاق املرجعي REFBحيث 
N:  هي ضوضاء مستقبل مهتفةPCS (dBm) . 

 UWBأجهزة تستخدم تكنولوجيا    جمموعةأثر   2.3
 واقعية: السيناريوهات ل، قد ُتطبق بعض املبادئ اإلرشادية كما يلي، لضمان متثيل التحليل لالتجميعيف تطبيق منهجيات 

،  UWBتستخدم تكنولوجيا  شاط أمناط متنوعة من األجهزة اليت تقديرات لعوامل ن ITU-R SM.1755ترد يف التوصية  −
 مبا فيها التغيري اإلحصائي يف نشر اجلهاز ويف املعلمات التشغيلية.  

تستخدم   األجهزة اليتحتليل التداخل، آخذين يف احلسبان عدد هوائيات  االعتبار يف  اجتاهية اهلوائي يف أخذينبغي  −
 .املتأثرإىل املستقبل  املوجهة مباشرةً  UWBتكنولوجيا 

.  UWBتستخدم تكنولوجيا  قد تشكل أجهزة االتصاالت يف اخلالء نسبة مئوية صغرية من العدد الكلي لألجهزة اليت −
، يرّجح أن ُتشغنل على  UWBتستخدم تكنولوجيا  يف اخلالء واليت أجهزة االتصاالت احملمولة ابليدُتستعمل  اوحيثم

 . األرض ارتفاع مرتين تقريباً فوق 
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تكون هذه  ، بل ابألحرى  UWBتستخدم تكنولوجيا    األجهزة اليت الذروة من  إلرساالت وقد ال تكون بعض األجهزة عرضة   −
 . UWBتستخدم تكنولوجيا    األجهزة اليت الصادرة عن    املستقبالت حساسة حلاصل مجع سوايت اإلرسال املتوسطة 

للتحاليل اإلمجالية اليت تتناول   مالئماً  UWBتستخدم تكنولوجيا  يت ال افرتاض الكثافة املنتظمة لألجهزة قد ال يكون -
قد تكون هناك حاجة لطريقة إحصائية أو منوذج نشر أجهزة يتضمنان التغرّيات  مناطق واسعة. يف مثل هذه احلاالت،

 يف كثافة األجهزة على امتداد املنطقة اجلاري حتليلها.
 املنهجية التكاملية  1.3.2

  (Rx) املتأثر يف منطقة دائرية حول املستقبل  UWBتستخدم تكنولوجيا  اليت  اإلرسال ة التكاملية توزيعًا منتظمًا ألجهزة تفرتض املنهجي 
وتكون  . 2m(Ad(  =rdr 2ابلعالقة:  املتأثر من املستقبل  )r )mتُعرنف منطقة دائرية تفاضلية على مسافة و . 3كما يظهر يف الشكل 

 هي:   dAالقدرة الكلية املرسلة يف  
(6)  dPtot (W) = PGt dA  

 حيث:
P(W) :  هوائي اإلرسال  املزوند هباهي متوسط القدرة 

tG:  هو كسب هوائي اإلرسال 
: إرسال متوسط كثافة أجهزة  هو  UWB  عدد(جهزة األUWB/m2.) 

 هي:   املتأثرمن املستقبل  rإذاً كثافة التدفق القدرة التفاضلية على مسافة 
(7)  dPFD(W/m2) = dPtot/(4 r2) = .P.Gt.dA/(4 r2)   

  )SPFD(يعطي كثافة التدفق القدرة الطيفية  oR mإىل  1Rعلى مدى  dPFD، فإن تكامل REFBمن أجل عرض نطاق مرجعي 
 :املتأثرعند املستقبل 

(8)  SPFD(W/m2.MHz) = PFD/BREF = (.P.Gt/2 BREF) ln(Ro/RI)  

 لكل عرض نطاق مرجعي.   .e.i.r.pهي كثافة   REFB/tP.Gو (.e.i.r.p)عة املكافئة املتناحية  هو متوسط القدرة املش tP.G واملنتج
تستخدم   اليتالنشيطة    اإلرسالميّثل النسبة املئوية ألجهزة  ،    ، بواسطة عامل نشاطاإلرسال  ألجهزة    متوسط الكثافة    خفضينبغي  

 . UWBتكنولوجيا 
 ، فإن قدرة التداخل التفاضلية الواصلة إىل هذا اهلوائي تساوي:  eA = 2/4  عالةابلنسبة هلوائي مستقبل متناحي ذي مساحة ف

(9)  dI = (e.i.r.p.).GR .A e dA /(4 r2)  

 .املتأثرهو كسب اهلوائي االجتاهي للمستقبل  RGحيث 
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 3الشكل 
 املنهجية التكاملية 

 

وحلقة    )IR(داخلية    واملدمج على مدى حمصور بَّي حلقة  لكل عرض نطاق مرجعي  I )W(اإلمجالية    إن متوسط كثافة قدرة التداخل
 كما يلي:  ميكن كتابته، )oR(خارجية 

(10)  I  = 2. ln(Ro/RI)   

 حيث:
2)4/.( RG).e.i.r.p.( = ر؛ : هو حد اثبت صاحل يف حالة انبعااثت البث شاملة االجتاه واالنتشار يف الفضاء احل 

e.i.r.p هو متوسط :e.i.r.p.  جلهاز إرسالUWB  (W)  لكل عرض نطاق مرجعي 
:   هو طول املوجة(m) 
 أجهزة بث  اإلرسال: هو متوسط كثافة أجهزة(/m2 ) 
 اإلرسال: هو عامل نشاط أجهزة 
oRهو نصف القطر اخلارجي للمنطقة املرصودة : 
IR: .هو نصف القطر الداخلي للمنطقة املرصودة 

 والعوائق األخرى استناداً إىل سيناريو النشر.  واألسقف يتعَّي األخذ يف االعتبار أثر االنتشار عرب اجلدران وقد 
 منهجية مونت كارلو  2.3.2

منهجية مونت كارلو تقدمي أي سوية مرغوبة من الدقة الرايضية والصالحية والثقة اإلحصائية حلساابت احتمال التداخل  إبمكان
أنظمة االتصاالت على    UWBتستخدم تكنولوجيا    أنظمة االتصاالت الراديوية، مبا يف ذلك أثر األجهزة اليتمن أجل أي نوع من  

 الراديوية. وتُقيند الدقة والصالحية والثقة اإلحصائية مبا يلي:
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 ة( لسيناريوهات التداخل  قيد االعتبار،الرايضي) مدى دقة وصف النموذج )النماذج( الرايضي −

 . حدث أم مل حيدثكان التداخل   ما إذاوالت اليت أجريت حلساب وعدد احملا −

ت.  تستعمل منهجية مونت كارلو قيماً مولندة عشوائياً ملتغرّيات غري حمددة استناداً إىل توزيعات االحتماالت املطبقة على هذه املتغرّيا
يف  حصائية. تتمثل امليزة اخلاصة الستعمال حماكاة مونت كارلو  تدمج املنهجية عدداً وافراً من حاالت املتغرّيات املستقلة وتولد نتائج إ و 

أوجه عدم التيقن  احلسبان  قدرهتا على تطوير توزيع إحصائي لسوية إمجايل التداخل املتوقعة )أي دالة التوزيع الرتاكمية( واليت أتخذ يف 
وما إىل ذلك. من مث فإن هذه  ، وعوامل النشاط  ، UWBمن قبيل كثافات نشر  ع اجملمن  لعناصر الداللية لنموذج التداخل اب  املرتبطة 

 .  ع معّينة جممن   تقدير احتمال جتاوز سوية قدرة تداخل يف  املنهجية مفيدة خاصًة عند الرغبة  
بَّي خدمات االتصاالت الراديوية. وترد نظرة  التوافقمنهجية حماكاة مونت كارلو كأداة إحصائية لدراسات   ITU-R القطاع طّورو 

تصف استعمال منهجية    ITU-R M.1634عالوة على ذلك، فإن التوصية  و .  ITU-R SM.2028هذه املنهجية يف التقرير  شاملة عن  
 مع اخلدمة املتنقلة.  التوافقمونت كارلو من أجل 

ضمن   تأثراملاملستقبل  يعمل  حماكاة مونت كارلو أن    والوصالت الساتلية اهلابطة، تفرتض منهجية   لألرضابلنسبة للخدمات الراديوية  
. أما يف حالة الوصالت الساتلية الصاعدة، فتفرتض احملاكاة  وعلى حنو عشوائي بصورة منتظمة املوزعة مسببات التداخلمن  حشد

توزيع احتماالت لل اً الساتلية الصاعدة وفقالوصلة  وترى منموزعة على سطح األرض  UWBتستخدم تكنولوجيا  أن األجهزة اليت
 منتظم.

مسبب وحيدد أثر كل    كسب اهلوائيات وخسارة املسري. من قدرة اإلرسال و   املتأثراإلشارة املرغوبة عند املستقبل    ميكن حساب سوية 
للمرسل وسد  املطلوبابستعمال قدرة اإلرسال وكسب اهلوائيات وخسارة املسري وخاصية البث غري  املتأثرعلى املستقبل  للتداخل

 . وفصل الرتدداتاملستقبل 
 .  4أقل من نسبة احلماية كما يُبَّّي يف الشكل  C/Iعندما يكون انتج  حاداثً خلدمات، يُعترب التداخل ابنسبة لبعض ا

مساوايً جملموع نسبة احلماية واهلامش.  C/Iيكون انتج  يف هذه احلالة،و حالة عدم التداخل.  4ميّثل اجلانب األيسر من الشكل و 
مساواًي للفرق بَّي  C/Iويكون انتج  داخل الذي يزيد من ضوضاء اخللفية.الت حدوثحالة  4وميّثل اجلانب األمين من الشكل 
 لإلشارة.   املطلوبةضوضاء اخللفية الزائدة و السوية  

للخدمة الراديوية املتأثرة. كما ميكن حساب داالت   اخلاصة خمتلفة حلساب احتمال التداخل تبعاً ملعايري التداخل  ريمعاي  تطبيقميكن  و 
 . N/(N + I)أو   C/(N + I)أو  Iأو   C/I لللمتغرّيات العشوائية  االحتمال الرتاكمي

 

 4الشكل 
 بيان سوايت اإلشارة املستعملة يف منهجية مونت كارلو 

 

 (dBm)احلساسية 

 (dBm)ضوضاء اخللفية 

C/(I+N)(dB) الناتج 

 ضوضاء اخللفية + التداخل
(dBM) N + I 

C/N  املستعملة لتعريف احلساسية(dB) 

 (dBm)ارة املطلوبة  اإلش
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 اجلمع حاصل منهجية  3.3.2
ركزة متساوية التباعد مع  تقع على حلقات مم  UWBتستخدم تكنولوجيا  اجلمع أن كل أجهزة البث اليت حاصل منهجية  تفرتض

بَّي احللقتَّي   UWBتستخدم تكنولوجيا  أجهزة البث اليت. وحُتصر 5التوزيع كما يظهر يف الشكل  زيف مرك املتأثراملستقبل  وجود
لوجيا تستخدم تكنو   أجهزة البث اليت   . وتتباعدUWB. تعرّ ف احللقة الداخلية حد املنطقة اخلالية من  )oR(واخلارجية    )IR(الداخلية  

UWB    واملستقبل  على كل حلقة  بَّي مجيع أجهزة البثابلتساوي عن بعضها البعض على كل حلقة. ونظراً لتساوي املسافة الفاصلة،  
أجهزة البث على تلك احللقة. وتكون القدرة الكاملة املستقبلة مساوية جملموع سوايت القدرة فإن خسارة املسري هي نفسها لكل 

 ة.  اليت تساهم هبا كل حلق
 قائمة بكل املعلمات املستعملة ووحدات قياسها.   2يبَّّي اجلدول و 

 5الشكل 
 اجلمع  حاصل منهجية

 
 

 2اجلدول 
RI ( نصف قطر احللقة الداخليةkm) 
Ro ( نصف قطر احللقة اخلارجيةkm ) 
Rj  نصف قطر احللقة ذات الرتتيبj ( يف التوزيعkm) 
  ية القطاع املعرّفة بعرض احلزمة األفقية للهوائي زاو(rad) 
K  كثافة أجهزة البث اليت تستخدم تكنولوجياUWB عدد( يف  أجهزة البثkm2) 
T جهزة البث يف احللقة الكاملةأل اإلمجايل عددال 
N  ابلزاوية  احملددعدد أجهزة البث يف القطاع 
Nj ذات الرتتيب  عدد أجهزة البث يف القطاع ضمن احللقةj 
 ( مسافة الفصل بَّي احللقاتkm) 
M عدد احللقات املستعملة 

EIRP  الكثافة الفعالة للقدرة املشعة املكافئة املتناحية)REFB(W/ 
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jG  ذي الرتتيب  املسبب للتداخلكسب هوائي املستقبل يف اجتاه املصدرj 
jL  خسارة املسري بَّي املرسل يف احللقة ذات الرتتيبj  املستقبلو 

RXB  نطاق العرضIF املتأثر 
REFB عرض النطاق املرجعي 
  عامل نشاطUWB  ألجهزة بثUWB 

وفقاً للمعادلة    وحُيسب العدد الكلي ألجهزة البث يف احللقة  UWBتستخدم تكنولوجيا    ألجهزة البث اليت  Kيعّرف املستعمل الكثافة  
)(:  التالية 22

IRR −o K = Tمسافة الفصل بَّي احللقات طى . وتع  ابملعادلة  :K1/ =  . 
 .  = I − R oR{(M/(1 + {: ابملعادلة ،إىل أقرب عدد صحيح مقرابً  ، )M(يعطى العدد الكلي للحلقات و 

زائد  احللقة الداخلية هو jR. املتأثروهوائي املستقبل  jاحللقة ذات الرتتيب  حلساب خسارة املسري بَّي jRوُيستعمل نصف القطر 
 :  وهي   jاحللقة ذات الرتتيب مسافة فصل 

  M = 1 toj                     1) j −(+ I = R jR 11)( 

 يعتمد توزيع جهاز البث على ثبات نسبة عدد أجهزة البث على كل نصف قطر من حلقة حللقة. ويؤدي ذلك إىل:
(12)  Nj = 2N {RI + (j − 1)}/{2M RI + (M − 1)M}  

 . هو عدد أجهزة البث يف قطاع حمصور ابلزاوية  N = T/2حيث 
 أتيت كثافة القدرة املستقبلة يف املركز من دمج املعادالت أعاله لتصري: و

(13)  PR (single) = EIRP.(Gj/L)   

L  املرسل واملستقبل    هوائييخسارة االنتشار بَّي  : هي(dB)  خسارة    خسارات إضافية مثل. وقد يتعَّّي األخذ يف االعتبار
 )اخلسارة بَّي هوائي املستقبل ودخل املستقبل(. اإلدراج

( Watts/BREFهلا خصائص متطابقة وسوية قدرة اإلرسال نفسها، فإن كثافة القدرة اإلمجالية )  UWBابفرتاض أن مجيع أجهزة بث  و 
 تكون: املتأثراملستقبلة عند املستقبل 

  
=

=
M

j j

jj
R

L

GN
EIRPaggregateP

1

.
)( )14( 

تستخدم تكنولوجيا  اليتميّثل النسبة املئوية ألجهزة البث النشيطة  ألجهزة البث بواسطة عامل نشاط  jNينبغي مقايسة الكثافة 
UWB. 
 منهجيات تقييم التداخل على الشبكات الساتلية  4.3.2

 :  ما يلي UWBخدم تكنولوجيا تستعلى الشبكات الساتلية من أجهزة إرسال  اجملّمعمنهجيات تقييم التداخل ميكن أن تشمل 
 منهجية حماكاة مونت كارلو.  −

 .اجلمع حاصل منهجية −
 منهجيات مبّسطة لوصالت ساتلية من األرض إىل الفضاء ومن الفضاء إىل األرض.   −

اهلوائيات الساتلية   حيثما ُتستعمل  ال سيما  ،معقدةإىل تعابري  على وصلة ساتلية  اجملّمع  لتداخل  لحتليلية  تعابري    تطويروميكن أن يؤدي  
 مقولبة احلزمة املستخدمة على نطاق واسع.  

 مناسبة لتبسيط احلساابت والتوصل إىل تقديرات صحيحة.  3.3.2ولعل التبسيطات املتيسرة ملنهجية اجلمع املوصوفة يف الفقرة 
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 منهجيات تقدير التداخل على الوصالت الساتلية الصاعدة 1.4.3.2
 الساتلية الصاعدة ت ع الوصالمج حاصل منهجية 1.1.4.3.2

مماثلة  ثالثية األبعاد  منهجيةاجلمع لتغطي حالة الوصالت الساتلية الصاعدة ابستعمال منهجية حاصل  يف تطبيقميكن التوسع 
التداخل على طول عمليات مجع حاصل يف هذه احلالة، يؤدى و . 6يف الشكل  على النحو املبَّي اتمجع احللق ملنهجية حاصل

تسديد حزمة هوائي الساتل أي النقطة على سطح األرض اليت تتقاطع  خط هو  هامركز يكون و  ،ئرية على سطح األرضدامنطقة 
حزمة اهلوائي بزاوية اثبتة )تُقاس    (BS)تسديد    خط   يُزاح (. وعموماً،  6يف الشكل    BSمع احملور الرئيسي حلزمة اهلوائي )املعيّنة كنقطة  

حملور احلزمة الرئيسية هلوائي  0 املقابلة لزاوية االحنراف عن النظري   (SS)ساتل على األرضعند مركز األرض( من نقطة مسقط ال
 الساتل.  

اليت خُتتار لتساوي أكرب زاوية مركزية ضمن إسقاط الكفاف   maxتُعرنف احلافة اخلارجية هلذه املنطقة الدائرية بزاوية األرض املركزية 
 رض. حلزمة احملساس على سطح األ احملدد

حلقات متمركزة مركزة حول حماور التسديد، املوضح   Nوتقسم منطقة اجلمع الدائرية إىل مناطق دائرية صغرية حتيط مبحور التسديد و
. وتستخدم الصيغ اهلندسية املعيارية حلساب حجم املنطقة الدائرية الصغرية من حيث منطقة السطح الكروي 6أحدها يف الشكل 

 طح احللقة املتمركزة من حيث منطقة السطح الكروي ذات القاعدتَّي.ذي القاعدة الواحدة، وس
. إذن، هناك مناطق M/°360ميتد كل منها بزاوية مستية تساوي    ،من القطاعات  M، تُقسم كل حلقة إىل  وفيما يتعلق حباصل اجلّمع

 jkA أساسيةكل قطاع منطقة   وحيدد(. 2هنا عنهما يف اجلدول  Mو Nوخيتلف اجلمع )حاصل يف  M( N + 1(عددها  أساسية
اجلمع، يُعرنف موقع نقطة   حاصل مجع التداخل. ويف كل خطوة من يف حاصلمتّيز مسامهة التداخل  (TP)حتيط بنقطة االختبار 

إىل   BSقوس دائرة كربى من   مع  °360و  0°بَّي    kإىل مركز املنطقة العنصرية وابلسمت    jاالختبار من حيث زاوية األرض املركزية  
SS  وميكن حتويل إحداثيات°0على طول سطح األرض معرّ فًا اجتاه . TP (j،k)  إىل أنظمة إحداثيات أخرى حلساب زاوية

  الساتل ونقطة االختبار، الالزمة حلساب  بَّي  j,kdعند الساتل لتقييم كسب اهلوائي وحساب املسافة    j,kاالحنراف عن احملور الرئيسي  
 خسارة املسري. 

 6الشكل 
 دسة األساسية جلمع حلقة الوصلة الصاعدةاهلن

 

 مركز األرض  

 ساتل
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 : (15)من املعادلة  totalIحُتسب القدرة الكلية للتداخل املستقَبل 

(15)  ( ) ( ) ( )kjuwbkjsatkj

N

j

M

k

uwbtotal AGdLEIRPII ,10,,

1 1

0 log10 ++−+= 
= =

  

 حيث:
0I :  هي مسامهة التداخل)REF(dBW/B  ( 16املعادلة ) من املنطقة املركزية من 

uwbEIRP:   هي متوسطB e.i.r.p.UW    يف اجتاه املستقبل الساتلي ضمن عرض النطاق املرجعي)REF(dBW/B 
( )

kjdL kjA  األساسيةمن املرسل إىل املنطقة  ,kdjللمسافة  (dB)هي خسارة االنتشار   :, , 
( )kjsatG ,:   هو كسب اهلوائي(dBi) حملور عند زاوية االحنراف عن اj,k   األساسيةابجتاه املنطقة  kjA , 

uwb:  هي كثافةUWB أجهزة(/km2 ) 
 :  هو عامل نشاط أجهزة البث 

kjA ,:  أساسية منطقة هي)km2(  خلطوة اجلمع)k ,j( 
(16)  ( ) ( ) ( )01000 log100 AGdLEIRPI uwbsatuwb ++−=   

 حيث: 
0d:  الساتل إىل حمور تسديد احلزمة على سطح األرض املسافة من(km) 

(0)satG : كسب احلزمة الرئيسية للمحساس 
0A:  مساحة املنطقة املركزية( )( )0

2 cos12 − radiusE =)km2(  0حيث  و لألرض  صغريةمركزية هي زاوية 
radiusE  =6 378 km 

 SSإىل  BSمركزها وبزاوية مست تقاس من قوس دائرة كربى من  املتجهة حنو jرض لأل املركزية زاويةلكل حلقة اب  وحيدد سطح
 وتعطى قيمها كما يلي: 

)  (17 أ )  ) ( ) 05.0 +−= jj         و       
N

0−
= max   

 

)  ( 17 ب) ) ( )−= 5.0kk        و       
M

360
=   

kjA  أساسية مساحة حُيسب قد كل  ,)km2(  :كما يلي 

(18)  
( ) ( ) 

M

E
A kkradius

kj

−
= − coscos2 1

2

,   

املستقر ابلنسبة لألرض  وغري    (GSO)ابلنسبة الألرض    ي ذات مدار املستقرهلذه املنهجية تطبيق عام جداً، ابلنسبة لشبكات الساتلو 
)GSO-non( األساسيةزايدة عدد املناطق يف غبة ، وميكن استعماهلا إلجراء تقديرات دقيقة حسب الر }j,kA{Δ  غري أن حساب .

totalI   .ابلغ التعقيد يف احلالة العامة 
وقد  .املتأثرواملستقبل  UWBتكنولوجيا ستخدم تتفرتض هذه املنهجية شروط انتشار يف الفضاء احلر بَّي جهاز )أجهزة( بث و 

 والعوائق األخرى استناداً إىل سيناريو النشر. ألسقف وايتعَّي األخذ يف االعتبار أثر االنتشار عرب اجلدران 
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 الصاعدة GSO  يةساتل اللوصالت لمنهجية اجلمع املبسطة  2.1.4.3.2
ميكن استعمال ثالثة تقريبات خمتلفة للمنهجية أعاله يف تطبيقات خمتلفة، ويرد وصف هذه التقريبات أدانه، وهي متشاهبة من حيث  

من حمور تسديد حزمة   حمددةاثبتاً لغاية مسافة  GSO دار املستقر ابلنسبة إىل األرض ابعتبارهذي امل ساتلالتقريب كسب هوائي 
ذلك  قدّ و مساواًي للصفر عند ختطي تلك املسافة. وختتلف هذه التقريبات يف مواصفة كسب اهلوائي ضمن الكفاف، و اهلوائي، 

 الكفاف حول حمور تسديد اهلوائي.
من عدد كبري من األجهزة املرسلة اليت   أن يستقبل تداخالً   (GSO)  مستقر املدار ابلنسبة إىل األرض  ميكن هلوائي االستقبال لساتلو 

ميكن أن  UWBتكنولوجيا تستخدم عند املستقبل الساتلي من أجهزة  اجملّمع. لذلك فإن التداخل UWBتكنولوجيا تستخدم 
 موضع UWBخدمتها. ومعلمة  ملعاملأو  UWBجة النظر عن اخلصائص التفصيلية لشكل مو  بغضيكون ذا طبيعة غوسية 

 على سطح األرض كائنة  UWBتكنولوجيا تستخدم أجهزة االهتمام هي قدرة التداخل الكلية عند دخل املستقبل الساتلي من 
 خصائص كسب اهلوائي املستقبل للساتل.وتوازهنا 

واآليت من اجلهاز املرسل صاحب   MHzBل يف عرض النطاق بَ ، املستق jIابلنسبة لالنتشار يف الفضاء احلر، فإن قدرة التداخل و 
 ، هي: UWBكنولوجيا  املستخدم لت jالرتتيب 

(19) Ij = Pj + Gj − 92.5 − 20 log(dj) − 20 log(f) − LA + GSAT(j) +10 log(BMHz) − LR   

 حيث:

jP :   إىل هوائي اإلرسال    املوجهة هي متوسط كثافة القدرة)dBW/(MHz    جلهازUWB   ُسب متوسط وحي
 MHz 1عرض نطاق مرجعي =   استناداً إىلالكثافة 

jG :   ابلقيمةهو الكسب dBi هلوائي إرسال UWB  ذي الرتتيبj  ابجتاه الساتل 
jd :   هي املسافة ابلكيلومرتات من جهاز مرسل ذي ترتيبj  يستخدم تكنولوجياUWB إىل الساتل 

f :  امل احلاملوجة هو تردد(GHz) 
AL :  فعل اجلو الصحو بالتوهَّي اجلوي (dB) 

(j)GSAT:  ابلقيمة هو الكسب dBi  هلوائي االستقبال للساتل ابجتاه جهاز مرسل ذي ترتيبj  يستخدم
 UWBتكنولوجيا 

MHZB :  عرض نطاقIF   ملستقبل الساتل(MHz) 
RL :  اخلسارة بَّي هوائي املستقبل ودخل املستقبل(  اإلدراج خسارة((dB) ميكن افرتاض صفر .dB  إذا 

 تيسر قيمة. مل ت
 صاحلة لظروف االنتشار يف الفضاء احلر. (19)املعادلة 
مع اجل تكون نتيجة حاصل. و }jI{ العناصر املسببة للتداخلمن  N قدراتمجع  هي حاصلعند املستقبل الساتلي اجملمنعة القدرة 

 :هذا هي

(20)  












= 
j

Ij
AGGI )10/(10log10   

 .كبرياً للغايةنظرايً، يُتوقع أن يكون عدداً   اجلمع يقوم على أساسه حاصل، الذي Nالحظ أن العدد 
أكثر عند املستقبل الساتلي    اجملمع  ، حسب تطبيقها، جلعل تقدير التداخل(19)ميكن إجراء أمناط خمتلفة من التبسيط على املعادلة  

 .  طواعية
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ميكن   UWBتكنولوجيا تستخدم أجهزة  الناجم عنإذا كان التداخل  ما تقديرهو  - (19)تقريب املعادلة  القصد من −
 نطوي على التايل: وهو يسري الوصلة الصاعدة للشبكة الساتلية مب رّ أن يض

حسب   على األرض  ابملسافة إىل الساتل من موقع حمور تسديد حزمة الساتل }jd{ُتستبدل كل من املسافات  -
 . 0dلك املسافة على أهنا توصنف تو للوائح الراديو.  8يف امللحق الثاين من التذييل الوارد الوصف 

. واألساس    jلكل قيم  ابلنسبة    idB 0  على القيمة بقيمة واحد أو  jذي الرتتيب    UWBملرسل    jGُيضبط الكسب   -
له زوااي عشوائية ابلنسبة الجتاه   UWBتكنولوجيا تستخدم جهزة اليت املنطقي لذلك هو أن اجتاه هوائيات األ

 . dBi 0أو كل االجتاهات ينتهي إىل أن كسب هوائي هو ابلتعريف واحدي   تقدير القيمة املتوسطة علىو  الساتل.
عند أقصى قيمة متوسطة   jذات الرتتيب  UWBهوائي كل من مرسالت  د هبا اليت يزون  jPُتضبط كثافة القدرة  -

 مسموحة لذلك اجلهاز.  
 من كسب الذروة للساتل.  dB 3بقيمة أدين مبقدار   j(SATG (يستبدل كسب الساتل -
حىت قيمة  حبزمة هوائي الساتل    مغطاةسطح األرض    على  أعاله، يُنفنذ اجلمع على مساحة   4وكتقريب تكميلي للرقم   -

dB 20  .حتت قيمة الذروة اخلاصة هبا 
 . 5و 4التبسيطَّي  حسب االقتضاء اجلمع بَّي ميكن

 كما يلي:  (20)مع تلك التبسيطات، ميكن إعادة صياغة املعادلة و 
(21) IAGG = 10 log(N) + P − 92.5 − 20 log (d0) − 20 log(f) − LA + GSAT(−3 dB) − LR − LAF  

 . UWBتكنولوجيا تستخدم هو عامل النشاط ألجهزة متعددة  AFL (dB)حيث 
، ميكن حساب العدد األقصى AGGI وإذا ُعرفت. Nهي  (21)يف اجلانب األمين من املعادلة  احملددةالوحيدة غري  UWBمعلمة و 
 حلزمة هوائي الساتل.   −dB 3، ضمن كفافUWB ،Nتكنولوجيا تستخدم زة اليت ألجهل

  يف اخلدمة الثابتة الساتلية  مستقبل ساتل اجملّمع الذي يتأثر بهيف حساب التداخل  (19)التقريب الثاين للمعادلة يتمثل  -
FSS  اثبت للهوائي. حُيسب  ابفرتاض نقطة مسقط الساتل على سطح األرض حلزمة موجهة حنو النظري ذات كسب

التشكيل اهلندسي اخلاص  7الشكل  ويوضحالساتل.  اليت يغطيهانطقة امل يف UWBرساالت اإل إبدماجالتداخل آنئذ 
 .بذلك

 7الشكل 
 FSS للسواتل يف اخلدمة الثابتة الساتلية  –  UWBالتشكيل اهلندسي للتداخل اجملمع الذي تسببه أجهزة 

 

، وُيضبط عند قيمة تساوي الصفر خارج قيمة  dB −3 عند الكسب األقصى للهوائي بدالً من كسب  SATGيف هذا التقريب، ُيضبط  
 لكسب اهلوائي. dB −3كفاف ال، قد تكون SATGللكسب  خاصة

 UWBكثافة 

 ارتفاع الساتل

راف عن زاوية االحن
 احملور هلوائي الساتل

  نصف قطر األرض  
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ان زاوية االرتفاع  ( عالقة بَّي منطقة التغطية وكسب اهلوائي دون األخذ يف احلسب19يفرتض التقريب الثالث للمعادلة ) -
الكسب ضمن حزمة هوائي   أن . وميكن تنفيذ هذا التقريب ابفرتاض UWBتكنولوجيا تستخدم ألجهزة اليت اليت تراها ا

 :  مبا يلي. ويقرنب كسب هوائي الساتل )s m2(على امتداد منطقة التغطية اثبت الساتل 
)s/2r π≈ 10 log (4 satG حيث ،r )m( مطابق بصفة أساسية للتقريبَّي ومنطقة تغطيته. وهذا التقريب  هي املسافة بَّي الساتل

لصفر خارج ذلك الكفاف. وحُيسب ويضبط على قيمة مساوية ل حمددكفاف فيهما قيمة اثبتة يف  لكسب ذين يكون للالواردين ال
 الصاعدة كما يلي: FSSعلى وصلة  UWBتكنولوجيا تستخدم ألجهزة اليت االتداخل من 

 

  IAGG =  Pd + 10 log s + Gsat − 20 log(4r/) − LR − LAF 

 ≈  Pd + 10 log s + 10 log (4πr2/s) − 20 log(4r/) − LR − LAF 

(22)  = Pd + 10 log(2/4 )+10 log(BMHz) − LR − LAF  

 على امتداد تغطية حزمة الساتل. املتوسطةاحملسوبة قيمتها  e.i.r.p./m2هي كثافة  dPحيث 
أن كل األجهزة   إىل ذلك،  ابإلضافة   ، ومستقبل الساتل. وهي تفرتض  UWBهي من أجل خط البصر بَّي أجهزة بث    (22)واملعادلة  

 .تعمل على حنو متزامن  UWBتكنولوجيا اليت تستخدم 
األجهزة لة من القدرة املرس من حيثأعاله هو أن النتيجة يف هذه احلالة يُعربن عنها  الوارد التقريب األولو الفارق بَّي هذا التقريب 

قدرة وعدد األجهزة   وليس من حيثوعدد األجهزة النشيطة من هذا القبيل يف املرت املربع الواحد،    UWBتكنولوجيا  اليت تستخدم  
على  UWBتكنولوجيا تستخدم ألجهزة اليت ألثر اوصفَّي التطبيق اخلاص هبما يف الدراسة الشاملة لكال ضمن حزمة اهلوائي. و 

 . (GSO) ية ذات املدار املستقر ابلنسبة إىل األرض ساتلالشبكات  لدة لحزم الوصلة الصاع
 الوصالت اهلابطة للسواتلمنهجية  2.4.3.2

 حوهلا. املوضوعة  UWBتكنولوجيا تستخدم من األجهزة اليت  جملموعة اجملمنعأن تتأثر ابألثر  لألرض  ميكن حملطة مستقبلة
وموزعة  UWBتكنولوجيا تستخدم نموذج التايل حملاكاة توزيع أجهزة متطابقة على مدى هذا األثر، ميكن استعمال ال ولتحديد

 لقيود التالية: احملطة لألرض رهنا اببشكل منتظم أو عشوائي حول مستقبل 
  maxZ ≤ z ,        0 < φ ≤ 2π ,         0 <maxR≤  r<  minR )(23 

إىل   minR على مسافة أقرب من    UWBتكنولوجيا  أي جهاز يستخدم   لوجود  متدنياً للغايةً يعكس نصف القطر الداخلي احتمااًل  و 
تكنولوجيا  يستخدم هو املسافة القصوى حبيث أن أي جهاز بث  maxR نظام اهلوائي الثابت. ويُفرتض أن نصف القطر اخلارجي 

UWBوينبغي للتوزيع يف  اجملمنعل  ، ويقع أبعد من هذه النقطة ابلنسبة للهوائي الثابت، لن يقدّ م مسامهة داللية لسوية التداخ .z   أن
يف مركز   لألرض مقامة ضمن األبنية. إذ ميّثل هذا التوزيع حمطة  UWBتكنولوجيا تستخدم األجهزة اليت أيخذ يف احلسبان مواقع 

منتظم على حنو    UWBتكنولوجيا  تستخدم  مرسالت  توزيع  اليت ميكن أن ينفذ هبا  كيفية  ال  8. ويظهر الشكل  حضرية كثيفةتشكيلة  
 .0hقدره   األرضحمطة وارتفاع هوائي  maxR ضمن نصف قطر أو عشوائي 
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 8الشكل 
 هندسة حتليل التداخل اإلمجايل

 
يستخدم  الذي  املرسلابجتاه  لألرضحمطة وييت االرتفاع والسمت من هوائي هي الزاوية املرّكبة املشتقة من زا αالزاوية املتخالفة 

 (. 2φو 1φو 2θو 1θمن أجل تعريف  8الشكل  انظر) (24)، وحُتسب من املعادلة UWBكنولوجيا ت

(24)  α = cos−1cos(θ2 − θ1) cos (φ2 − φ1)  

مع حمور تسديد اهلوائي الثابت، فُيحسب الكسب املنحرف عن احملور   jذو الرتتيب  املرسلمتّثل الزاوية اليت يشّكلها  j إذا كانت 
 :  رهنا ابلقيود التالية يف هذا السيناريو  FSSهلوائي 

  )j (32 − 25 log = )j (G idB  48 ≥°عندما j ≤  °1 
  dBi 10= − )j (G    عندماj <  °48 

.  (FSS) اخلدمة الثابتة الساتليةاملبيّنة أعاله قيمة مقيّ دة للهوائيات شائعة االستعمال يف  األرضحمطة ومتّثل صيغة كسب هوائي 
 نبغي استعمال املخطط اإلشعاعي الفعلي لكسب اهلوائي قيد االعتبار عند تيّسره. وي

 املستقبلة عند مستقبل حمطة األرض بواسطة املعادلة التالية:  UWBحُتسب قدرة 
(25)   Ij (dBW/MHz) = Pj + GR( j) − Lp (dj ) − LR    

 حيث:

jP :  هي كثافةe.i.r.p.  dBW)MHz/(  للجهاز املرسل 
jd : ي املسافة  ه(km)  من اجلهاز املرسل ذي الرتتيبj إىل حمطة األرض 
pL :  هو التوهَّي املناسب خلسارة املسري(dB) مبا فيه العوائق االصطناعية 

)j (RG : معرباً عنه ابلقيمة الكسب    هو  dBi    هلوائي استقبال حمطة األرض ابجتاه جهازUWB    املرسل ذي الرتتيبj 
RL : رة بَّي هوائي املستقبل ودخل املستقبل( )اخلسا راجخسارة اإلد(dB) . اً صفر  القيمة ميكن افرتاضو dB مل   إذا

 قيمة.  أية تتيسر
 . (20)يف املعادلة    املبينة   }jI{  املسببة للتداخل   N  للعناصر مجع القدرة    يف حاصل   طة األرض حم   عند مستقبل اجملمنعة  القدرة    وتتمثل 

تكنولوجيا  يستخدم    الذي ساب القدرة املستقبلة مع األخذ يف احلسبان إن كان اجلهاز  ينبغي استعمال منوذج خسارة مسري مناسب حل 
UWB .يف اخلالء أو داخل املباين 

  

إشارة وصلة هابطة 
 من الساتل

إشارة وصلة هابطة 
 من الساتل

 مشال

 UWBتداخل 

 حمطة لألرض

 التداخل

 ساتل 
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 احملمول جواً  اجملمَّع منوذج التداخل 5.3.2
طائرات على حد احملمول جواً مباشرًة من أجل املستقبالت الساتلية واملستقبالت على منت الاجملمنع منوذج التداخل  ميكن استعمال

 .  (MESS)سواء مبا يف ذلك مطاريف احملطات األرضية املتنقلة للطريان 
 وحدة عرض نطاق( كما يلي: لكل )ابلواطات  A اجملمنع وميكن كتابة متوسط التداخل

(26)  ( )( )( ) ( )hRhhHhRRA eee +++= //2ln 22    

 حيث:

RG.)24/(e.i.r.p.=   :  الفضاء احلريف  نتشار الواهو حد اثبت صاحل يف حالة البث الشامل االجتاه 
e.i.r.p :  هو متوسطe.i.r.p  )للجهاز املرسل )ابلواطات وحدة عرض نطاق 

RG:  املتأثركسب هوائي املستقبل 
 :  هو طول املوجة(m) 
: أجهزة بث( هو متوسط كثافة أجهزة البث/m2 ) 

eR :  هو نصف قطر األرض 
h:  هو ارتفاع اهلوائي(m) 
R:  نصف قطر املنطقة املرصودةهو 

H = ))e(R/Rcos –(1 eR 
آن   يفنشيطة  UWBتكنولوجيا تستخدم األجهزة اليت  تفرتض هذه املنهجية أن كلو 

 :التشغيلاستناداً إىل سيناريو  وقد يتعَّي أخذ عوامل إضافية يف االعتبار معاً.
 األخرى )داخل املباين مثاًل(؛والعوائق  واألسقفإضافية انمجة عن االنتشار عرب اجلدران  ئرخسا −
( إن مل  dB اً ميكن افرتاض قيمة واحدية )صفر و . (dB))اخلسارة بَّي هوائي املستقبل ودخل املستقبل(  اإلدراجخسارة  −

 قيمة.  أية تتيسر
 UWBتكنولوجيا تستخدم اليت تعددة امل بث الوصلة من أجل أجهزة التطبيق منهجية ميزانية  6.3.2

على مستقبل  UWBتكنولوجيا تستخدم اليت تعددة املبث الحساب أثر أجهزة من أجل وصلة الية ميزانية ميكن استعمال منهج
تكنولوجيا تستخدم أجهزة بث متعددة عامل إضايف حيسب حساب  1.2.2يف الفقرة   (1)أن يضاف إىل املعادلة. وميكن متأثر

UWB سالمة الطريان.خدمات ملالحة الراديوية و عن تطبيقات هذه املنهجية على خدمات ا أمثلةرد أدانه ت. و 
  على  UWBتكنولوجيا تستخدم وصلة لتقييم التداخل من أجهزة بث متعددة الإمكانية تطبيق منهجية ميزانية  1.6.3.2

 (RNSS) خدمة املالحة الراديوية الساتلية
 : كما يلي   (2)ا، فتصبح املعادلة  ، سيضاف عامل إضايف ليحسب حساهب UWBتكنولوجيا  تستخدم  ابلنسبة ألجهزة بث متعددة  

(27)  EIRPMAX = IMAX − GR(θ) + LP + LR + LAF − Lsafety −  Lallotment −  Lmultiple  

 حيث:

multipleL:  جهزة أل ينبغي أخذه يف احلسبان ابلنسبة هو عاملUWB  متعددة (dB) . 
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allotmentL:  ى غري هو عامل يؤخذ ابالعتبار إن أمكن وجود مصادر تداخل أخرUWB  يف نفس الوقت، إذ ينبغي أخذ
 يف احلسبان. (dB) اجملمنع التداخل

 . 1.2.2لمنهجية يف الفقرة وصف مفصل ليرد 
  UWBتكنولوجيا  تستخدم  تقييم التداخل من أجهزة بث متعددة  من أجل    وصلةالإمكانية تطبيق منهجية ميزانية   2.6.3.2

 خدمات سالمة الطريان على
سالمة يقّيم  ابل  خاص  شكل حتليل يف  أنظمة سالمة الطريان على أساس كل حالة على حدة يف التداخل الضار  يتعَّّي حتديد سوية

 يف كل الظروف التشغيلية. ال تزال مستمرةاالستعمال اجلاري لنظام السالمة ويوضح عملياً أن سوية التكاملية احملددة 
تداخل على خدمات سالمة    حدوثاألويل لقابلية  ن أن ُتستعمل للتقييم  إمكانية تطبيق منهجية ميزانية وصلة ميكيوجز هذا القسم  

. وتقوم خدمات السالمة عموماً على استقبال بث ذي سوايت أعلى UWBتكنولوجيا تستخدم  أجهزةعمليات بث الطريان من 
ؤثر األجهزة ذات النطاق العريض من التكاملية والتيّسر مما هو مطلوب عموماً من أجل خدمات االتصاالت الراديوية األخرى. وقد ت

واخلدمة  (ARNS)طريان مبا فيها خدمات املالحة الراديوية للطريان السالمة ب تتعلق آٍن معاً، يف حمطات عدة خدماتيف جداً، 
 . (AMSS(R)) (route)للطريان  يةالساتلاملتنقلة دمة اخلو  (AMS(R))  (route)املتنقلة للطريان 

(28)  EIRPMAX  = I UWB-max + LR + LAF − Lsafety − Lallomentt − Lmultiple  

 حيث:
MAXEIRP:  جلهاز واحد  املسموح بهحد بث التداخل هو)dBm/(MHz 

UWB_maxI:   هي السوية القصوى لقدرة إشارة تداخلUWB    تظل تسمح للمستقبل بتلبية  اليت    املتأثر املستقبل  عند بوابة هوائي
يف أدىن سوية مطلوبة    املطلوبة تخلص هذه السوية ابلقياسات عندما تكون اإلشارة  متطلبات األداء اخلاصة به. وُتس 

 (MHz/dBm)خمترَبة    UWBومناسبة، وقد تكون نتيجة القياسات خاصة بشكل موجة  
safetyL:  هو هامش خدمة سالمة الطريان(dB)  راجع أيضاً التوصيتَّي(M.1477 R-ITU وM.1535 R-ITU ) 
multipleL:  وجود أكرت من مصدر تداخل إذا كان هناك احتمال عَّّي أخذه يف االعتبار هو عامل يتUWB   واحد يف نفس

من  يف احلسبان. ويضم هذا العامل خسارة االنتشار وكسب اهلوائي. و  (dB) اجملمنع  ينبغي أخذ التداخل و الوقت، 
 . تعديلها مول جواً بعد  احمل   اجملمنع من أجل منوذج    املبينة ميكن استعمال الصيغة    multipleL  أجل حتديد 

( )
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إىل أن   ومن املهم اإلشارة أثراً على شكل املوجة املرسلة.  UWBتكنولوجيا تستخدم ألجهزة اليت ميكن أن يكون ملعلمات خمتلفة لو 
يوصّ ف امللحق  الطريان. والسالمة ب املتعلقة دماتاخلتشغيل  علىاخلصائص املختلفة إلشارة التداخل ميكن أن تؤثر بطرق خمتلفة 

التفاقية الطريان املدين الدويل كل معايري محاية املستقبل من التداخل الالزمة إلجراء تقييم كامل الحتمال التداخل على خدمات   10
 . UWBتكنولوجيا تستخدم ألجهزة اليت اعمليات بث  سالمة الطريان من 

تظل  ( اليتUWB_maxI)  UWBتداخل المعرفة القيمة القصوى لقدرة إشارة  يفتحليل التداخل ب ما يتعلقرئيسي فيويتمثل عنصر 
وقد تكون نتيجة القياسات خاصة  تسمح للمستقبل بتلبية متطلبات األداء اخلاصة به. ويتعَّّي استخالص هذه القيم ابلقياسات، 

أن تقدم   ITU-R SM.1140لتوصية املخترَبة. لذلك هناك حاجة لتطوير إجراءات اختبار مقّيسة. وميكن ل UWBبشكل موجة 
من هذا القبيل. وينبغي توخي احليطة يف تطبيق معايري ختطيط ختصيص الرتددات من  اتتطوير إجراء اختبار  ات من أجلإرشاد
 خدمات الطريان على االستخدام  يف إطار املعايري املعتمدة دولياً    هذه  ترتكزو .  الطريانغري    أخرى   التداخل الضار من مصادر  حيث

 ، عرب صكوك املنظمات من قبيل معايري الطريان الدولية  وهامةمحاية إضافية شاملة    تتوفرعالوة على ذلك،  و التشغيلي وبيئة التداخل.  
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نظر أيضاً ا)قها يمركزًا لتنس الدويلاملدين الطريان  منظمة واليت تعدلمعدات، لرتخيص الو  ،وحاالت السالمة ة،العملي اتواالختبار 
   (.ITU-R SM.1535التوصية 

ن بعضها ينظّمه االحتاد الدويل إمن أجل املصادر غري الطريان، حيث فال وجود هلا إىل حد كبري إجراءات احلماية اإلضافية أما 
، ال توجد ابلضرورة عالقة مالزمة بَّي معايري محاية الطريان وتلك املعايري اليت قد تكون ومن مث جزئيًا فقط.  (ITU)لالتصاالت 

كل مصدر    يتطلب . ويف هذا اجملالاملتعلق ابلطرياندمات السالمة من أجل التطبيق على مصادر التداخل الضار غري مناسبة خل
 . يف هذا الصدد دراسة منفردة للتداخل الضار  من غري الطريان حمتمل

 (BWCF)طريقة لتحديد عامل تصحيح عرض النطاق   4.2
على أنظمة  ذاهتاتكنولوجيا التستخدم أجهزة  جمموعةأو  UWBولوجيا تكنمنهجيات حتديد أثر جهاز واحد يستخدم تستند 

القصوى املسموحة هلذه األجهزة وعلى مسافة الفصل الدنيا بينها وأنظمة االتصاالت   e.i.r.pحتديد سوايت    إىلاالتصاالت الراديوية  
تطبيقات اخلدمة الراديوية التقليدية، بق االتساع  تتسم بعرض نطاق فائ  UWBتكنولوجيا  تستخدم  اليت  الراديوية. ونظراً ألن األجهزة  

 .)REFB(عرض نطاق مرجعي يف  UWBتكنولوجيا تستخدم اليت ألجهزة لاملسموح هبا  e.i.r.pفمن املهم حتديد كثافة 
ل لتحديد أو لالنتقائية خمتلٌف عن عرض نطاق القياس املرجعي املستعم IFعمومًا عرض نطاق للرتدد املتوسط  املتأثرللمستقبل و 

  عامل تصحيح عرض النطاق  حتديديف    .e.i.r.pحتديد سوايت  من أجل    ، تتمثل اخلطوة الثانيةومن مث.  UWBملرسل    .e.i.r.pقدرة  
(BWCF) .  ( الفعالة)سوية متوسط القدرة مع عالقة  هذا العامل يقيم و (rms) سة ضمن عرض النطاق املرجعي ) ياملقاMHz 1  

املرصودة ضمن عرض  )PBWCF(ذروة ال قدرة لسوية أو  )UWB )ABWCF اإلشارة متوسط قدرة (، ويقدم تصحيحاً لسوية عادةً 
 .املتأثرنطاق مرشاح االنتقائية للمستقبل 

 حتديد سوايت قدرة البث والتداخل 1.4.2
مسافة الفصل الالزمة و  (.e.i.r.p)القصوى املسموحة للقدرة املشعة املتناحية الفعالة  اخلطوة االستهاللية يف حتديد السويةتتمثل 

ولتحديد سوية التداخل الناجتة ضمن عرض نطاق انتقائية   UWBملرسل  .e.i.r.pلضمان احلماية يف إرساء طريقة لتحديد قدرة 
عرب عرض نطاق    املرسلةطاقته    وينشر  ،Tيبث إشارات نبضية عرضها    UWBملرسل    احلالة العامة  9يظهر الشكل  و .  املتأثراملستقبل  

T1/  TXB،    بعرض نطاق مرشاح مدخل    متأثركما يظهر مستقبلFEB    ومرشاح تردد متوسط عرض نطاقهIFB  يكون عرضاً ، حيث  
متوسط أو ذروة القدرة . يبَّيّ  الشكل كذلك حتديد  UWBابلنسبة إلشارات    T1/  TXBرياً من  ثمها أصغر ككال   IFBو  FEBالنطاق  

 )أي  TXBكثري من بأصغر أيضًا  REFBمع عرض نطاق مرجعي ، REFBجعي تُرصد يف عرض النطاق املر  امحسبللمرسل  املرسلة

 REFB<< TXB .) 
متأثر يتمثالن فيما املرصودة عند مستقبل  UWBحتديد سوييت متوسط القدرة وذروهتا إلشارات  يفسران السبب يف  هناك سببان و 

عند مرشاح انتقائية   احملتمل تقييم سوية التداخل (ii)عند املدخل )سلوك ال خطي(، تقييم احتمال وجود محولة زائدة  (i): يلي
 UWB. من مث، وتبعاً ملعايري أداء املستقبل، سُتحدد سويتا متوسط وذروة القدرة إلشارة IFمرشاح  عادةً  الذي هو املتأثراملستقبل 

 . وسيتمثل عرض نطاق )FIB()االنتقائية(  IFأو على األرجح مرشاح  )FEB(عند خرج إما مرشاح املدخل  املسببة للتداخل
 FEBحسب معايري االنتقاء. وينبغي أن يكون أصغر عرض نطاق  IFB ب  إماو  FEB بلمستقبل )انتقائيته( إما ل )RXB( )االنتقائية(

 .9يظهر يف الشكل   حسبما IFBو
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 9الشكل 
 ترتيب تنوعي من أجل حتديد سوايت قدرة البث والتداخل

 

 REFBسب أو حُتاكى أو تقاس( ضمن عرض نطاق مرشاح مرجعي حتُ حُتدد ) UWBض أن قدريت املتوسط والذروة إلشارات يُفرت 
 . T/1أصغر كثرياً من 

 TXB أي  – املرسلة UWBضيقة النطاق بعروض نطاق لالنتقائية أصغر كثرياً من عرض نطاق إشارة  ةاملتأثر تشتغل املستقبالت 

1/T،خلصت إدارة معيّنة إىل أن  . فعلى سبيل املثالMHz 50  متأثر هو تقريباً أوسع عرض نطاق يستخدمه أي مستقبل راديوي
ذلك، اقرتحت هذه اإلدارة حتديد قدرة الذروة بواسطة عرض نطاق مرجعي قدره  وعلىخدمة اتصاالت راديوية خمولة. يعمل يف 
MHz 50 قائية معدات القياس املتيّسرة( أن عرض نطاق قياس قدره على األكثر، بينما تبَّين ألسباب عملية )من قبيل انتMHz 1 

≤ REFB  ≤من أجل حتديد متوسط القدرة و REFB1 =  MHzعلى األقل هو عرض نطاق مناسب. وهكذا اعتمدت هذه اإلدارة 

MHz 1  MHz 50 .من أجل حتديد ذروة القدرة 
 غري املرتعشة واملرتعشة  UWBتعريف إشارات  2.4.2

)املشّكلة(، فإن إحدى اإلدارات عرّفته حتديدًا من أجل  UWBعلى كل أمناط إشارات  يطبقجيب أن  BWCFل رغم أن عام
 إشارات غري مرتعشة ومرتعشة، حيث:

 اثبت(؛   PRF)   ت بفواصل زمنية اثبتة بَّي النبضا   املرسلة   املماثلة غري املرتعشة كسلسلة من النبضات    UWBتُعرنف إشارات   −

  PRF/1 مبعدل نبضة واحدة لكل عامل زمين مدته مقفنزة زمنيًا تُبث  متطابقة املرتعشة من نبضات  UWBتألف إشارات ت  −
 الزمين على األقل.   الفاصل بفواصل زمنية متغرّية عشوائياً بَّي النبضات املوزعة ابنتظام على نصف فرتة امتداد  

 وقت  مراقبة الانفذة  3.4.2
 : حالتَّيوقت يف مراقبة الجيب تعريف انفذة 

 بعمليات حماكاة حسابية أو  UWBعند حتديد سوايت متوسط القدرة إلشارة  −

  ، (ms 1)وقت ميللي اثنية واحدة مراقبة ال . فإن كانت قيمة انفذة UWBعند إجراء قياسات متوسط القدرة على إشارات  −
اخلاص   PRFإذا كان تردد  ال إ النبضية، فقط  UWBإمكانية احلصول على نتائج داللية إلشارات عدم  فهذا يقتضي ضمناً 

 . kHz 10نبضية هو  ال   UWBمفرتض إلشارات    PRF. وابملقابل، فإن أدىن تردد  kHz 10وايل  حب   أعلى هبا  

يف النشرات التقنية املتيّسرة. لكن مت التحقق   UWBوقت الالزمة لتحديد قدرة الذروة إلشارة مراقبة المل جير التطرق إىل انفذة 
 تبدو وافية بغرض احلصول على نتائج مستقرة.  ms 0,1  من ُعشر أن قيمة  من ابحملاكاة

عرض نطاق إشارة 
  ،UWBمرسل 

 IFمرشاح  مدخل املستقبل

 مذبذب املخّلط

قدرة يف عرض متوسط أو ذروة ال
 REFBالنطاق املرجعي، 

 متأثر،  عرض نطاق إشارة مستقبل
}FEBIF, B{ X XRB 
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   هتاوذرو القدرة حتديد متوسط  4.4.2
نظر احسب تعاريف سابقة ) IFBأو  FEBميكن أن يكون و ، متأثرمستقبل يف ذي الصلة بتداخل  RXBعرض النطاق  إذا أخذان

وإىل متوسط  RXB(AP(بصيغة  RXBعرض نطاق املستقبل  ضمن املقيسةمتوسط القدرة  ،فضاًل عن ذلك وإذا أخذان(.  9الشكل
 لقدرةكثافة الطيفية   تكون يف كل احلاالت، أن ،فإنه يُفرتض. REFB(AP(بصيغة  REFBالقدرة املقاسة ضمن عرض النطاق املرجعي 

،  ابلنسبة للقدرة املتوسطة  BWCFعامل  ال  أما.  RXB،  املتأثرعلى امتداد عرض نطاق املستقبل    (EP)  اثبتة القيمةمنفردة    UWBنبضة  
ABWCF ، عندئذ ابلنسبة إىل متوسط فيحدد(rms)  ،القدرة املرجعية)REFB(AP ،ابلقيمة (dB)  ( أماكن أخرى يكون هنا ويف و  ،

“log” :هو اللوغاريتم ذو القاعدة العشارية( كما يلي 
(29)  BWCFA = 10 logPA(BRX)/PA(BREF)   

سة ضمن يمتوسط القدرة املق RXB(PP(بصيغة  RXBسة ضمن عرض نطاق املستقبل يدرة املقذروة الق لنأخذعلى حنو مشابه، و 
، ابلنسبة إىل متوسط PBWCFذروة القدرة، ب اخلاص BWCFعامل  عندئٍذ حُيدند .REFB(PP(بصيغة  REFBعرض النطاق املرجعي 

(rms)  ،القدرة املرجعية)REFB(AP،   :كما يلي 
(30)  BWCFP = 10 logPP(BRX)/PA(BREF)   

،  Hz يف وحداتالثابت )إشارات غري مرتعشة( أو املتوسط )إشارات مرتعشة(  PRFالنبضية ذات تردد  UWBابلنسبة إلشارات 
  وإما  REFBهو إما  MB، حيث MBستَّي( ضمن عرض النطاق يالذروة املرصودتَّي )املقوقدرة  ةاملتوسط ةقدر الميكن احلصول على 

RXB:كما يلي ، 
 :  مرتعشة إشارات غري

 PA(BM) = 1.064 EP BM PRF for  10 kHz ≤ PRF < 1.064 BM 

 PA(BM) = EP (PRF)2 for  1.064 BM ≤ PRF 

 PP(BM) = 5.254 EP (BM)2 for    PRF < 2.292 BM 

 PP(BM) = EP (PRF)2 for  2.292 BM ≤ PRF. 

 : إشارات مرتعشة
 PA(BM) = 1.064 EP BM PRF for  10 kHz ≤ PRF 

 PP(BM) = 5.320 EP (BM)2 for    PRF < 0.5 BM 

 PP(BM) = 10.64 EP BM PRF for  0.5 BM ≤ PRF 

 تبعاً ل   PBWCFو   ABWCFيتيح التعبري عن    REFBأو     RXB باالقتضاء    حسب  MBحسب التعاريف والنتائج أعاله، فإن استبدال  
RXB وREFB   كذلك الرتدد وPRF   .كما يلي 

 غري املرتعشة  UWBأجل إشارات من  P/ABWCFعامل  5.4.2
توفره املعادالت ، dB مقومًا ب، ABWCF، ةتوسطامل القدرة من أجل BWCF فإن العاملغري املرتعشة،  UWB إلرساالتابلنسبة 

 : أو أعلى منها  kHz 10مساوية ل  PRF تكون ، حيثالتالية
 BWCFA = 0 for BRX   PRF and  BREF   <  PRF 

 BWCFA = 10 log (PRF/BREF) for BRX   PRF and  BREF     PRF 

 BWCFA = 10 log (BRX/PRF) for PRF   BRX and  BREF   <  PRF 

 BWCFA = 10 log (BRX /BREF)   for PRF   BRX and  BREF     PRF 

 : عادالت التالية من امل، dB ابلوحدات، PBWCFلقدرة الذروة،   BWCFعامل  يتوفرغري املرتعشة،  UWB إلرساالتابلنسبة 



 ITU-R SM.1757-0التوصية 

 

91 

 BWCFP = 0 for BRX    0.45 PRF and  BREF   <  PRF 

 BWCFP = 10 log (PRF/BREF) for BRX    0.45 PRF and  BREF     PRF 

 BWCFP = 20 logBRX/(0.45 PRF) for 0.45 PRF    BRX and  BREF   <  PRF 

 BWCFP = 10 log(BRX)2/(0.2 PRF BREF), for 0.45 PRF    BRX and  BREF     PRF 

 املرتعشة  UWBمن أجل إشارات  P/ABWCFعامل  6.4.2
يتوفر من املعادلة ، dB مقومًا ابلوحدات، ABWCFمن أجل متوسط القدرة،  BWCF فإناملرتعشة،  UWB إلشاراتابلنسبة 

 أو أعلى منها:  kHz 10مساوية ل  PRFالتالية، حيث تكون 
 BWCFA = 10 log (BRX/BREF)  for any value of BRX and BREF 

 التالية:  ابملعادلة، dB، بوحدة PBWCFلقدرة الذروة،   BWCFعامل  يتوفراملرتعشة،  UWB إلشاراتابلنسبة 
 BWCFP = 10 log(BRX)2/(0.2 PRF BREF) for 0.2 PRF < BRX and any BREF 

شبيهاً   RXBعند خرج املرشاح ذي عرض النطاق  UWBشارة لإل  ية زمن ال وجة امل ، سيكون شكل  RXB 0,2 PRFابلنسبة إىل و 
، ينبغي استعمال ولذلك تقييم احنطاط أداء املستقبل.  ب   ما يتعلق من ذروة القدرة في   أنسب   (rms)ابلضوضاء، وابلتايل فإن متوسط القدرة  

 . RXB 0,2 PRF  ل من أج  PBWCFلتحديد     REFBو  RXB  ل ي قيمة  ابلنسبة أل   )ABWCF =  10 log)REFB/RXB املعادلة 
)IFB(=  RXB = 50 MHz  من أجل :IFB = 50 MHz،    معادلة  فإنPBWCF    من أجل مباشرة  لإلشارات املرتعشة غري قابلة للتطبيق

عن القدرة  dB 10تكون قدرة الذروة أكرب تقريبًا مبقدار  ،بوجه خاص الشبيهة ابلضوضاءابلنسبة لإلشارات  .حتديد ذروة القدرة
 MHz 50بالنسبة لإلشارات املرتعشة ذات ف. وهكذا، PRFجيب تعديل قابلية تطبيق املعادلة من حيث مدى  ،مث املتوسطة. ومن

RXB =، عامل  يتوفرBWCF  ،لقدرة الذروةPBWCF :كما يلي ، 
 BWCFP = 10 log(BRX)2/(0.2 PRF BREF) for 2.0 PRF < BRX and any BREF 

 BWCFP = 10 + 10 log(BRX/BREF)  for 2.0 PRF  BRX and any BREF 

 مرتعشة  كإشارات  املشّكلة كإشارات غري مرتعشة أو UWBتصنيف إشارات  7.4.2
(. وابلنسبة ألي منط خمتلف من 2.4.2الفقرة  انظرحمددة جداً ) UWBاملرتعشة وغري املرتعشة إىل نبضات  UWBتستند إشارات 

ة خصائص متوسط وذروة قدرة اإلشارة خلصائص اإلشارتَّي املرتعشة وغري  )املشّكلة(، من املهم حتديد درجة مواءم UWBإشارة 
معلمات التشكيل احملددة تتوقف على  خصائص متوسط وذروة القدرة  ، فإن  UWBوابلنسبة ألي منط إلشارة  املرتعشة على التوايل.  

حتديد مسة ارتعاش  لك، ليس من اليسريومع ذهو املعلمة الغالبة.  PRFرتدد فإن الالنبضية،  UWBإلشارات وابلنسبة لإلشارة؛ 
 معلمة التشكيل األولية.  هو  PRF الرتدد التشكيل اليت ال يكون فيهاابلنسبة ألنظمة اإلشارة أو عدم ارتعاشها 

خطًا إرشادايً مفيدًا ملا ميكن توقعه من خصائص اإلشارة من حيث طبيعتها املرتعشة أو غري   3يقدم التصنيف املبَّّي يف اجلدول و 
 املرتعشة.
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 3اجلدول 

 )من أجل متوسط حتديد القدرة:    PRFذات القدرة املتساوية واملدى التقرييب لرتدد  UWBتصنيف إشارات 
PRF  10 kHz حيث تتوافق سوية متوسط أو ذروة القدرة مع سوية القدرة املقابلة ) 

 التشكيل
 ذروة القدرة متوسط القدرة

 شةمرتع غري مرتعشة مرتعشة غري مرتعشة

 PRF PRF > 5,0 MB أي  PRF PRF > MB أي  غري مرتعشة

 PRF أي  PRF PRF > 5,0 MB أي  PRF > MB مرتعشة

(1)2-PAM 

 (تقابل قطري اثنيين)
PRF > MB  أي PRF PRF > 10 MB PRF > 5,0 MB 

 و
PRF < 10 MB 

(2)2-PPM أي  PRF PRF > MB PRF > MB PRF > 5,0 MB 
 و

PRF < 10 MB 

(3)2-PAM/2-PPM PRF > MB  أي PRF PRF > MB PRF > 5,0 MB 
 و

PRF < 10 MB 

 PRF MB10   PRF(4) PRF <5,0 MB(4) أي  PRF > MB ضوضاء غوسية بيضاء

(5)DS-UWB PRF > MB  أي PRF PRF > 10 MB PRF < 5,0 MB   
 و

PRF < 10 MB 

OFDM   يتعذر حتديد مسة إشاراتOFDM UWB    مبعلمةPRFن تشخيصها ببساطة على أهنا ، لذلك ال ميك
 إشارات "مرتعشة" أو غري "مرتعشة"

(1) 
PAM-2ثنيين؛ قطار نبضات بتشكيل استقطاب : تشكيل اتساع النبضات اإلi.i.d. 

(2) 
PPM-2 من مدة الرمز  50%: تشكيل موقع النبضات االثنيين؛ مهلة النبضة تساوي(1/PRF) . 

 مز(.الر /)أي بتتان PPM-2و PAM-2خليط من  (3)
 (BM)تفوق ذروة قدرة إشارة مرتعشة مرشحة مبرشاح مترير حزمة    PA  ةمتوسط  قدرة  ذروة قدرة إشارة الضوضاء الغوسية البيضاء ذات (4)

 .PRF 2,0 > BM الشرطلإلشارة  PRFتردد  ما يليبعند 0,001%، مع احتمال PA ةتوسطامل القدرة بنفس
ت (5)  . Mbit/s 110 يبلغ عدل معطياتمبإشارات نبضية  UWB-DSإشارات  اعترب 

 MB، أي أن  RXB  املتأثرأو عرض نطاق انتقائية املستقبل    REFBعرض نطاق القياس املرجعي    MBعرض النطاق    ميثل،  3يف اجلدول  
 .RXBأو  REFBيقابل إما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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